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Woord vooraf
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 lag het ontwerpinstemmingsbesluit voor het gewijzigde ‘WINNINGSPLAN EESVEEN’ ter inzage. Een ieder kon naar
aanleiding van het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een
zienswijze in de vorm van een reactie geven.
Wat verandert er bij de bestaande gaswinning in Eesveen?
Uit het gasveld Eesveen wordt door Vermilion Energy Netherlands B.V. sinds 2015 gas geproduceerd.
Het gasveld ligt geografisch gezien in de provincies Drenthe en Overijssel onder de gemeenten
Steenwijkerland en Westerveld. Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de
bestaande gaswinning uit het Eesveen gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het verlengen van
de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie van productie- en
bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2027 gas te produceren uit het Eesveen
gasveld.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het gewijzigde winningsplan Eesveen is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Dit zijn de
provincies Drenthe en Overijssel, de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld en het waterschap
Drents Overijsselse Delta. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie
bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen zaten bij
de onderliggende stukken die ter inzage lagen.
Informatieavonden
Er zijn 2 inloopavonden georganiseerd, waar medewerkers van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat en van Vermilion aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavonden
vonden plaats op 23 november 2017 van 19.30 tot 21.00 en op 6 december 2017 van 15.00 tot 19.00
uur in Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14, 8384 EE Wilhelminaoord. Men kon hier formeel een
zienswijze of reactie geven op het ontwerp-instemmingsbesluit.
Zienswijzen en reacties
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 332 zienswijzen
binnengekomen (waarvan 101 uniek) en 2 reacties van overheden. De zienswijzen en reacties die
uniek zijn, zijn integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel
downloaden van http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-eesveen.
Registratie en verwerking
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden
opgezocht.
Verdere procedure
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reacties wordt aangegeven of en
hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op
http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-eesveen. Een belanghebbende die op het ontwerp van
een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Kennisgeving
Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen, Ministerie van Economische Zaken
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Eesveen ter inzage. Iedereen kan
reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.
Uw zienswijze indienen?
U kunt van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 reageren
op het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit
met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.
Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep
kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst. Hier kunt u vragen stellen en
informatie krijgen over de gaswinning Eesveen en de procedure. Medewerkers van het
ministerie van EZ en van Vermilion zijn aanwezig.
De inloopbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 november 2017 van 19.30 tot
21.00 uur in Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14, 8384 EE Wilhelminaoord.
Wat verandert er bij de bestaande gaswinning in Eesveen?
Uit het gasveld Eesveen (in rood aangegeven op de kaart) wordt door Vermilion Energy
Netherlands B.V. sinds 2015 gas geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch gezien in de
provincies Drenthe en Overijssel onder de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld.
Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit
het Eesveen gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het verlengen van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie van productie- en
bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2027 gas te produceren uit
het Eesveen gasveld.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het gewijzigde winningsplan Eesveen is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017
in werking getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale
overheden. Dit zijn de provincies Drenthe en Overijssel, de gemeenten Steenwijkerland
en Westerveld en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarnaast zijn Staatstoezicht
op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd.
Alle hierover uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.
Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017
het ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere
openingstijden op de volgende locaties:
• gemeente Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
• gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
• Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Er is gekozen voor een inloopbijeenkomst in Wilhelminaoord, omdat de bijeenkomst
voor het gasveld Eesveen wordt gecombineerd met een inloopbijeenkomst voor gaswinning
uit het gasveld Vinkega, waarvoor eveneens een ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage ligt.
Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van
Economische Zaken, Inspraakpunt Winningsplan Eesveen, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.
Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met
uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Daarnaast kunt u
bij de inloopbijeenkomsten uw zienswijze mondeling geven; er is een notulist aanwezig
om uw zienswijze op te schrijven. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet
geaccepteerd.
Wat zijn de vervolgstappen?
Alle zienswijzen worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een nota
van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve
instemmingsbesluit zijn verwerkt.
Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 2018 ter inzage gelegd. Hiertegen
staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in de Staatscourant en in
huis-aan-huisbladen.
Wilt u meer weten?
Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen tussen
09.30 – 12.00 uur contact opnemen met Kim Mulder (070) 378 6524.
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 9 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 17.
Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN EESVEEN’
Registratienummer

Zienswijzenummer

GW09-OIB-0001

0001

GW09-OIB-0002

0002

GW09-OIB-0003

0003

GW09-OIB-0004

0004

GW09-OIB-0005

0005

GW09-OIB-0006

0006

GW09-OIB-0007

0007

GW09-OIB-0008

0008

GW09-OIB-0009

0009

GW09-OIB-0010

0010

GW09-OIB-0011

0011

GW09-OIB-0012

0012

GW09-OIB-0013

0013

GW09-OIB-0014

0014

GW09-OIB-0015

0015

GW09-OIB-0016

0016

GW09-OIB-0017

0017

GW09-OIB-0018

0018

GW09-OIB-0019

0019

GW09-OIB-0020

0020

GW09-OIB-0021

0021

GW09-OIB-0022

0022

GW09-OIB-0023

0023

GW09-OIB-0024

0024

GW09-OIB-0025

0025

GW09-OIB-0026

0026

GW09-OIB-0027

0027

GW09-OIB-0028 (17 identiek)

0028

GW09-OIB-0029 (66 identiek)

0029

GW09-OIB-0030 (104 identiek)

0030

GW09-OIB-0031

0031

GW09-OIB-0032

0032

Reactienummer
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Registratienummer

Zienswijzenummer

GW09-OIB-0033

0033

GW09-OIB-0034 (2 identiek)

0034

GW09-OIB-0035 (2 identiek)

0035

GW09-OIB-0036

0036

GW09-OIB-0037

0037

GW09-OIB-0038

0038

GW09-OIB-0039

0039

GW09-OIB-0040

0040

GW09-OIB-0041

0041

GW09-OIB-0042 (24 identiek)

0042

GW09-OIB-0043

0043

GW09-OIB-0044

0044

GW09-OIB-0045

0045

GW09-OIB-0046

0046

GW09-OIB-0047

0047

GW09-OIB-0048 (3 identiek)

0048

GW09-OIB-0049 (1 identiek)

0049

GW09-OIB-0050

0050

GW09-OIB-0051

0051

GW09-OIB-0052

0052

GW09-OIB-0053

0053

GW09-OIB-0054

0054

GW09-OIB-0055

0055

GW09-OIB-0056

0056

GW09-OIB-0057

0057

GW09-OIB-0058 (1 identiek)

0058

GW09-OIB-0059

0059

GW09-OIB-0060

0060

GW09-OIB-0061

0061

GW09-OIB-0062 (2 identiek)

0062

GW09-OIB-0063

0063

GW09-OIB-0064

0064

GW09-OIB-0065

0065

GW09-OIB-0066

0066

GW09-OIB-0067

0067

GW09-OIB-0068 (1 identiek)

0068

GW09-OIB-0069 (1 identiek)

0069

Reactienummer
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Registratienummer

Zienswijzenummer

GW09-OIB-0070

0070

GW09-OIB-0071

Reactienummer
R071

GW09-OIB-0072

0072

GW09-OIB-0073

0073

GW09-OIB-0074

0074

GW09-OIB-0075

0075

GW09-OIB-0076 (1 identiek)

0076

GW09-OIB-0077

0077

GW09-OIB-0078 (1 identiek)

0078

GW09-OIB-0079 (1 identiek)

0079

GW09-OIB-0080

0080

GW09-OIB-0081

0081

GW09-OIB-0082

0082

GW09-OIB-0083

0083

GW09-OIB-0084

0084

GW09-OIB-0085

0085

GW09-OIB-0086

0086

GW09-OIB-0087 (2 identiek)

0087

GW09-OIB-0088

0088

GW09-OIB-0089 (1 identiek)

0089

GW09-OIB-0090

R090

GW09-OIB-0091

0091

GW09-OIB-0092

0092

GW09-OIB-0093

0093

GW09-OIB-0094

0094

GW09-OIB-0095

0095

GW09-OIB-0096 (1 identiek)

0096

GW09-OIB-0097

0097

GW09-OIB-0098

0098

GW09-OIB-0099

0099

GW09-OIB-0100

0100

GW09-OIB-0101

0101

GW09-OIB-0102

0102

GW09-OIB-0103

0103
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen
Zienswijzen en reacties op ontwerp- instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN DE EESVEEN’
Zienswijze- /
reactienummer
0029
0065
0042
0030
0083
0068
R090
R071
0050
0053
0039
0029
0067
0058
0086
0056
0070
0094
0068
0066

Organisatie
Aqua Sport Zwembadtechniek B.V., STEENWIJK
Benthem Gratama Advocaten, ZWOLLE, namens particulier
Boomkwekerij HAVO, WILHELMINAOORD
De Maargies Hoeve, KALLENKOTE
De Vier Eiken Groepsaccomodatie en natuurlodges, WAPSERVEEN
Fa. Eeserhoutbewerking, STEENWIJK
Gemeente Steenwijkerland, College van Burgemeester en Wethouders, STEENWIJK
Gemeente Westerveld, College van Burgemeester en Wethouders, HAVELTE
Kindercentrum De Buitenhoeve, EESVEEN
Melkveebedrijf en Het Betere BoerenBed De Kalverweide, KALLENKOTE
NMPS Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland, OSSENZIJL
Nominé Vastgoed Steenwijk B.V., EMMELOORD
NSW Landgoed De Bult I en II B.V., DE BULT
Stichting Dorpsbelang Eesveen-De Bult, EESVEEN
Stichting Maatschappij van Weldadigheid, FREDERIKSOORD
Taylor Wessing, AMSTERDAM, namens Roelofs Groep B.V., DEN HAM
Taylor Wessing, AMSTERDAM, namens Focus Retail Development B.V., EINDHOVEN
Taylor Wessing, AMSTERDAM, namens Esborg Ontwikkeling B.V., EELDE
UR Cool B.V., DEN HAM
Vermilion Energy, AMSTERDAM
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Reactie R071 en R090
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R071

...

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248

1 4 DEC 2017

225 0 AE VOORSCHOTEN

VERZONDEN
Datum

Ons kenmerk

1 3 december 2017

1 995 1 3

Uw brief

1 3 OEC. Z017

Uw kenmerk

DGETM-EO / 1 71 70233

Onderwerp

zienswijze ontwerp instemmingbesluit
winningsplan Eesveen

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij willen wij onze zienswijze kenbaar maken met betrekking tot uw ontwerp-instemmingsbesluit
voor het winningsplan Eesveen. De zienswijze is in overleg met de gemeente Steenwijkerland tot stand
gekomen.
Op 1 2 juli 201 7 hebben wij net als andere overheden op uw verzoek advies uitgebracht inzake het
winningsplan Eesveen van Vermilion. De adviezen zijn verwerkt en beantwoord in het ontwerpbesluit.
U stemt in met het winningsplan onder een concrete voorwaarde namelijk dat Vermilion binnen een half

jaar na het in werking treden van het besluit een representatieve nulmeting uitvoert na overleg met de
gemeente. Voorafgaand aan deze nulmeting moet Vermilion een plan van aanpak aan u overleggen.
Wij willen onze zienswijze puntsgewijs geven.
Communicatie

Het zou de transparantie en het gevoel van betrokkenheid verhogen, als vóór de ter inzage legging van het
ontwerp-instemmingsbesluit al bekendheid aan het winningsplan zou zijn gegeven. Het is eerder genoemd
en u geeft aan dat nieuwe winningsplannen publieksvriendelijk opgesteld worden maar tijdige
communicatie over een leesbaar winningsplan is essentieel. Inwoners hebben zich overvallen gevoeld
door de plotselinge mededeling dat het winningsplan ter inzage lag, er sprake is van een nieuw veld en dat
de gaswinning in Eesveen uitgebreid wordt.
Een langjarige zorgvuldige communicatie door Vermilion met de omgeving is nodig. Hierdoor kunnen
vroegtijdig eventuele signalen worden opgevangen van problemen of overlast door gaswinning, zodat hier
dan op gereageerd kan worden. Wij hebben dan ook geadviseerd in uw instemmingsbesluit een
communicatie-protocol voor Vermilion op te nemen en dat u samen met andere partijen waaronder
gemeente(n) werkt aan verbetering en optimalisering van de communicatie waarbij rekening wordt
gehouden met de belevingswereld van inwoners. U verwijst in uw besluit naar de NOGEPA
"Gedragscode" maar dit lijkt vooralsnog, voor met name inwoners, de bekende papier tijger. Wij hebben
er begrip voor dat zowel EZ als Vermilion constant werken aan verbetering maar dit is kennelijk niet
voldoende. Daarom blijven wij aandringen op het opnemen van een communicatieprotocol zodat voor
iedereen duidelijk wanneer Vermilion moet communiceren. Bijvoorbeeld een workover of grote
Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte
T 14 05211F(0521)349 499IEinfo@gemeentewesterveld.nl1Iwww.gemeentewesterveld.nl1 @gem_westerveld
BTW-identificatie: NL 8062.98.844.B.O 1 KvK: 01172480 J Bankrekening: NL27BNGH0285079085
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onderhoudswerkzaamheden met bijvoorbeeld groot materieel worden volgens de regels door Vermilion
gemeld bij EZ. Daarna vindt een publicatie plaats. Hiermee wordt weliswaar voldaan aan de wet maar
dergelijke publicaties zijn niet voldoende om de omgeving te informeren. Eenmalige publicaties worden
niet standaard gelezen, bovendien wordt een dergelijke publicatie in de desbetreffende gemeente
gepubliceerd en niet in de omringende/aangrenzende gemeente(n). Zodra dan werkzaamheden met een
fysieke impact voor de omgeving plaatsvinden, wordt de gemeente benaderd met vragen. De ervaring leert
dat werkzaamheden met fysieke effecten (bijv. een kraan op de locatie of een nieuwe installatie) op de
locatie of anderszins ingrepen niet of niet tijdig worden gemeld.
Net als Steenwijkerland dringen ook wij er bij u op aan om Vermilion op te leggen tijdig te communiceren
in de omgeving over planning, de gevolgen van winning, de onderhoudswerkzaamheden, een
aanspreekpunt bij vragen of klachten en resultaten van monitoring duidelijk te communiceren en af te
stemmen met alle betrokken partijen.
Volstaan met de mededeling dat meetplannen- en resultaten op www.nlog.nl te zien zijn, vinden wij niet
voldoende.
Het niet opleggen van minimaal een communicatieprotocol blijven wij zien als een gemis.
Schade

Voor Eesveen maar ook voor andere velden in de omgeving is een lichte bodemdaling voorspeld. De
risico's op trillingen en bevingen worden als nihil ingeschat. Hierin gaat een mate van onzekerheid schuil.
Op zich wordt het belang van gaswinning wel ingezien, maar de onzekerheden die er uit voortvloeien,
daar willen inwoners niet mee geconfronteerd worden. Ondanks de opgedane ervaringen in Groningen
ontbreekt nog steeds een adequate regeling voor schade en compensatie. Daarmee worden onzekerheden
en wantrouwen vergroot en zeker niet weggenomen. U verwijst in deze naar het Landelijk loket
mijnbouwschade en u geeft aan geen onafhankelijk schade beoordelingscommissie in te stellen vanwege
de risico-categorie I en de bij u beschikbare rapporten en gegevens. In de brief van Gedeputeerde Staten
van Drenthe van 1 9 juli 201 7 wordt opnieuw aangedrongen op een onafhankelijke schaderegeling. Net als
G.S. erkennen wij dat het Groninger veld een eigen dynamiek kent maar dit neemt niet weg dat er sprake
blijft van rechtsongelijkheid. Wij verzoeken u nogmaals met spoed de huidige schaderegeling voor kleine
velden tegen het licht te houden.
Nulmeting
In het ontwerp-instemrningsbesluit voor Eesveen heeft u als voorwaarde opgenomen dat Vermilion ervoor

moet zorgen dat binnen 6 maanden na de dag dat het instemrningsbesluit in werking is getreden, een
nulmeting is uitgevoerd naar de bouwkundige staat van een, na overleg met de gemeente, vast te stellen
representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken gelegen binnen het gebied waar
bodembeweging als gevolg van de gaswinning zich kan voordoen. Het plan van aanpak moet voor de
nulmeting aan u overlegd worden.
Los van dat we deze voorwaarde als een stap in de goede richting vinden voor onze inwoners, blijft de
voorwaarde te vaag en niet handhaafbaar. Dit punt is ook aangegeven in ons beroepschrift met betrekking
tot het instemrningsbesluit voor het winningsplan Diever (Wapse). In ons beroepschrift hebben wij
opmerkt dat de voorwaarde vaag, rechtsonzeker en daarom niet handhaafbaar is. Vermilion moet
overleggen met de gemeente. Niet is geduid welke gemeente. De winlocatie ligt weliswaar in de gemeente
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Steenwijkerland maar het te winnen veld ligt voor een groot deel op Westervelds grondgebied. Dit
betekent dat het gaat om zowel bouwwerken in Steenwijkerland als in Westerveld. Hierin voorziet de
voorwaarde niet concreet.
Al deze zaken zoals invloedsgebied, welke gebouwen komen er voor in aanmerking etc. worden eerst
bepaald door Vermilion, weliswaar in overleg met de gemeente maar wij zien onze rol in deze als slechts
informerend. Het plan van aanpak dient voorafgaand aan de nulmeting aan u overlegd te worden. Met
welk doel is onduidelijk. Deze voorwaarde laat Vermilion geheel vrij in de aard en omvang van de
nulmeting. Wij hebben niet met dit doel verzocht om een dergelijke meting. Wij willen voorafgaand aan
gaswinning een goede basis hebben voor onze inwoners zodat bij mogelijke schade de bewijslast in elk
geval een betere basis heeft. Wat kunnen inwoners doen die buiten een dergelijke nulmeting vallen. Moet
zij zelf en voor eigen rekening een bouwkundige opname laten uitvoeren ? Datzelfde geldt uiteraard ook
voor (agrarische) bedrijven en hun veestapel. Eigenaren van gebouwen waar geen nulmeting zal
plaatsvinden, voelen zich logischerwijs tekort gedaan. Wie gaat dit uitleggen aan bewoners die mogelijk
buiten een dergelijke opname gaan vallen ? Onduidelijk is ook op wat voor wijze een nulmeting moet
worden uitgevoerd, wat het uitvoeringsniveau moet zijn van die nulmeting, waar deze is in te zien, wie de
resultaten kan inzien etc.
Uw voorganger, de heer Kamp, heeft bij brief van 7 juli 201 6 (reactie op amendement nr. 1 04 bij
wetsvoorstel 3 4 3 48, wetsvoorstel Mijnbouw veiligheid en regie) aangegeven dat de uitvoering van een
representatieve nulmeting bij nieuwe winning uit kleine velden wordt uitgewerkt en daarbij ook de
ervaringen in Friesland betrokken gaan worden. Eind 201 6 zou hier meer informatie over volgen. In deze
ontwerp-instemmingsbesluiten zien wij niet of er een dergelijk uitwerkingsvoorstel is, laat staan dat het
concreter is geworden.
Bodemdaling

Op pagina 8 staat onder het kopje "Maximale bodemdaling": "Het winningsplan beschrijft de verwachte
hoeveelheid te winnen gas en de te verwachten bodemdaling als gevolg van deze gaswinning. Wanneer de
aannames die ten grondslag liggen aan het winningsplan wijzigen en deze veranderingen betekenen dat de
bodemdalingsprognose anders uitvalt dient de operator een gewijzigd winningsplan in te dienen. Door het
indienen van een gewijzigd winningsplan wordt de te verwachte bodemdaling opnieuw getoetst.
Zoals het er nu staat, wordt pas actie ondernomen wanneer de bodemdaling groter is dan verwacht. Met
andere woorden, dan is het al gebeurd. In deze aanpak gaat men al over de vergunde bodemdaling, heen
want er is ook vrijwel altijd nazakking. Daarmee lopen de betrokken adviserende partijen in principe
altijd achter de feiten aan. Om dat te voorkomen en tijdigheid te borgen, ook naar de betrokken
adviserende partijen, stellen wij voor de volgende tekst op te nemen in het definitieve instemmingsbesluit :
"Wanneer uit het gemeten bodemdalingsverloop en de meest recente bodemdalingsprognose blijkt dat de
maximaal verwachte bodemdaling dreigt te worden overschreden, worden de betrokken adviserende
partijen hierover direct geïnformeerd. Het geeft hen de mogelijkheid tijdig te kunnen overzien wat dit
betekent voor de belangen in het gebied. Hun advies wordt betrokken in het besluit hoe verder te gaan."
Ten aanzien van mogelijke cumulatie het volgende. Er zijn in dit gebied meerdere mijnbouwactiviteiten
aanwezig. De effecten hiervan vinden wij niet terug in uw ontwerp-besluit. U geeft in uw ontwerp-besluit
aan dat er geen beeld is ten aanzien van cumulatie. Wat betekenen de velden en andere
mijnbouwactiviteiten tezamen voor bodemdaling. Vermilion heeft weliswaar een bodemdalingskaart
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bijgevoegd en geeft aan dat de bijdrage van deze velden verwaarloosbaar is aan de voorspelde daling maar
dit is niet door u beoordeeld althans dat zien we niet terug in uw overwegingen/motivatie. Terwijl de
effecten van cumulatie niet bekend zijn, en dus daarmee een behoorlijke onzekere factor is, stemt u wel in
met dit winningsplan. Dit lijkt ons in strijd met een goede motivering.
Meetmethodiek

U gaat in uw ontwerpbesluit in op de meetmethodiek ten aanzien van trillingen/beving en bodemdaling. U
geeft aan dat de huidige meetsytemen voldoende zijn. Het KNMI meetnetwerk wordt in het kader van
gaswinning Wapse uitgebreid en u geeft aan dat dit voldoende is voor Eesveen en Vinkega. De
meetplannen en resultaten worden jaarlijks gemonitord en worden gepubliceerd op www.nlog.nl.
In uw ontwerpbesluit geeft u dat het meetplan instemming behoeft voordat met gaswinning wordt gestart

en dat het meetplan voor Eesveen gepubliceerd is op de genoemde site. Het winningsplan voor Eesveen
gaat echter over een uitbreiding van gaswinning. Er wordt een nieuw veld (ESV-02) gewonnen welke in
aansluiting ligt met het bestaande veld ESV-01, waaruit sinds 2015 al gewonnen wordt. In uw
overwegingen zien wij niet de gevolgen van deze uitbreiding voor het meetnet en uw stelling dat
voorafgaand aan gaswinning eerst een meetplan overlegd dient te worden. Een geactualiseerd meetplan
voor ESV-01 en ESV-02 is er (nog) niet, althans niet zichtbaar op www.nlog.nl.
Wij hebben geadviseerd in het winningsplan een overzicht op te nemen van de verleende vergunningen en
milieumeldingen. In uw ontwerpbesluit zien wij geen overzicht van de verleende vergunningen. Wij gaan
er van uit dat voor de uitbreiding van de winning ESV-02 de benodigde vergunningen/toestemmingen
verleend zijn of mogelijk nog verleend moeten worden voordat daadwerkelijk dit veld gewonnen gaat
worden. Er wordt straks immers meer gas gewonnen dan oorspronkelijk vergund.
Tot slot merken wij op dat wij graag met uw ministerie maar ook met Vermilion in overleg willen blijven
over verbetering van communicatie en waar mogelijk en gewenst over andere zaken welke gaswinning in
en rondom Westerveld aangaan.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders
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Steenwijk
(venenddatum)

Onderwerp

behandeld door

Ons kenmerk 1747-37-10-MB
uw kenmerk
bijlagen

12 december 2017

Zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging

1 5 DEC 2017

winningsplan Eesveen

Geachte heer/mevrouw,

Op 11 juli 2017 hebben wij op uw verzoek advies uitgebracht inzake het gaswinningsplan Eesveen
van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion). Vanaf 3 november j.l. heeft u het ontwerp
instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen ter inzage gelegd en kan hierop met een
zienswijze worden gereageerd. Van deze gelegenheid maken wij bij deze gebruik.

Uit het gasveld Eesveen wordt door Vermilion sinds 2015 gas geproduceerd. Het gasveld ligt
geografisch gezien onder de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Vermilion heeft een
gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Eesveen gasveld. De
reden hiervoor zijn: het verlengen van de winningsperiode tot en met 2027, een (vernieuwde)
seismische risicoanalyse en een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen.

Communicatie
Het zou de transparantie en het gevoel van betrokkenheid verhogen, als vóór de ter inzage legging
van het ontwerp-instemmingsbesluit al bekendheid aan het winningsplan zou zijn gegeven.
Ook een 'publieksvriendelijke samenvatting' van het winningsplan kan bijdragen aan een goede
dialoog tussen inwoners, betrokkenen en Vermilion. Een langjarige zorgvuldige communicatie
door Vermilion met de omgeving is nodig. Hierdoor kunnen vroegtijdig eventuele signalen
worden opgevangen van problemen of overlast door gaswinning, zodat hier dan op gereageerd
kan worden. Wij hebben dan ook geadviseerd in uw instemmingsbesluit een communicatie
protocol voor Vermilion op te nemen en dat u samen met andere partijen waaronder gemeente(n)
werkt aan verbetering en optimalisering van de communicatie waarbij rekening wordt gehouden
met de belevingswereld van inwoners. Daarnaast hebben we aangegeven Vermilion voor te stellen
tijdig en transparant te communiceren over het winningsplan met alle betrokken partijen, inclusief
bewoners, ondernemers, eigenaren en pachters in het betreffende gebied en Vermilion te ver
plichten om alle verwachte bodemdaling in de omgeving van het gasveld Eesveen op een heldere
manier inzichtelijk te maken voor een breed publiek.
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Ook hebben we aangegeven om Vermilion te adviseren om de planning, de gevolgen van winning,
de onderhoudswerkzaamheden, aanspreekpunt bij klachten en resultaten van monitoring duidelijk
te communiceren en af te stemmen met alle betrokken partijen.
Het niet opleggen van een communicatieprotocol zien wij dan ook als een gemis.
Tijdens de inloopbijeenkomst van 23 november j.1. in Wilhelminaoord vond men het veel te druk
en vond men het lastig om geïnformeerd te worden over het gaswinningsplan en het ontwerp
instemmingsbesluit voor Eesveen. Een extra plenaire bijeenkomst in een grotere ruimte zou er voor
kunnen zorgen dat inwoners alsnog voldoende worden geïnformeerd. Men zou dan vervolgens
ook nog in de gelegenheid moeten worden gesteld om te kunnen reageren tegen het ontwerp
instemmingsbesluit.

Schade
Voor Eesveen maar ook voor andere velden in de omgeving is een lichte bodemdaling voorspeld.
De risico's op trillingen en bevingen worden als nihil ingeschat. Hierin gaat een mate van
onzekerheid schuil. Op zich wordt het belang van gaswinning wel ingezien, maar de onzeker
heden die er uit voortvloeien, daar willen inwoners niet mee geconfronteerd worden.
Ondanks de opgedane ervaringen in Groningen ontbreekt nog steeds een adequate regeling voor
schade en compensatie. Daarmee worden onzekerheden en wantrouwen vergroot en zeker niet
weggenomen.

Op pag. 35 van het winplan wordt een zin besteed aan eventuele schade. Er kan of bij Vermilion
gemeld worden of bij het landelijk loket. Wat wordt verstaan onder schade is niet nader bepaald.

Wij vinden dat voorafgaand aan gaswinning een bouwkundige vooropname (lees nulmeting)
uitgevoerd zou moeten worden aan gebouwen en bouwwerken. Een (representatieve) nulmeting
naar de toestand van de gebouwen, bouwwerken en gronden binnen de range van het gasveld is
niet wettelijk verplicht maar lijkt bij te dragen aan mogelijke problemen en discussies in relatie tot
bewijslast en het vertrouwen in de overheid.

In het ontwerp-instemmingsbesluit voor Eesveen heeft u als voorwaarde opgenomen richting
Vermilion dat zij er voor zorgen dat binnen 6 maanden na de dag dat het instemmingsbesluit
in werking is getreden een nulmeting is uitgevoerd naar de bouwkundige staat van een, na overleg
met de gemeente, vast te stellen representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige
bouwwerken gelegen binnen het gebied waar bodembeweging als gevolg van de gaswinning zich
kan voordoen. Hieraan zijn selectiecriteria gekoppeld ten aanzien van de bouwwerken, die naar
onze mening te beperkend zijn.
Daarnaast verzoeken wij u hierbij in de voorwaarden een zodanige werkwijze op te nemen,
waarbij wordt voorgeschreven dat in elk geval een onafhankelijke instantie/organisatie
ingeschakeld wordt welke de nulmeting beoordeeld.
Verder verzoeken wij u voor dit winningsplan de verplichting op te nemen dat, naast de
vergoeding van schade, ook de kosten die voortvloeien uit compenserende maatregelen,
uitgevoerd door derden, inzichtelijk gemaakt en vergoed worden door Vermilion.

Indien mogelijk schade ontstaat in de bedrijfsvoering van (agrarische) bedrijven zou hiervoor
eveneens een schade- en compensatieregeling moeten komen.

_!$---
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UNESCO werelderfgoed: koloniën van Weldadigheid
In meer algemene zin vragen wij aandacht voor de ligging van het gasveld en de feitelijke
mijnbouwlocatie Vinkega, in het gebied van de koloniën van weldadigheid. Dit gebied is
genomineerd als UNESCO Werelderfgoed. Bescherming van dit gebied vraagt om zo mogelijk nog
meer zorgvuldigheid bij de monitoring en verslaglegging van de bodemeffecten, aangezien dit
grote gevolgen kan hebben op de in het gebied aanwezige oude arbeiderswoningen. Momenteel
niet aan de orde, maar eventuele nieuwe gebouwen/ bouwwerken ten behoeve van de gaswinning
in dit gebied moeten goed worden afwogen ten opzichte van de waarden van het werelderfgoed.
In die zin richt deze zienswijze zich ook tegen het ontwerp-instemmingsbesluit voor Vinkega.

Bodemdaling
Op pagina 8 staat onder het kopje "Maximale bodemdaling": "Het winningsplan beschrijft de
verwachte hoeveelheid te winnen gas en de te verwachten bodemdaling als gevolg van deze
gaswinning. Wanneer de aannames die ten grondslag liggen aan het winningsplan wijzigen en
deze veranderingen betekenen dat de bodemdalingsprognose anders uitvalt dient de operator een
gewijzigd winningsplan in te dienen. Door het indienen van een gewijzigd winningsplan wordt de
te verwachte bodemdaling opnieuw getoetst."
Op pagina 9 staat onder het kopje "Bodemdalingsmetingen": Daarnaast volgt vanuit de wet dat
wanneer de bodemdaling groter is dan verwacht de winning gestopt moet worden en Vermilion
een wijziging van het winningsplan moet indienen, waarbij wederom advies wordt gevraagd aan
de decentrale overheden. De betrokken adviserende partijen worden hierdoor op de hoogte
gebracht wanneer de bodemdaling groter is dan verwacht."

Zoals het er nu staat wordt pas actie ondernomen wanneer de bodemdaling groter is dan
verwacht. Met andere woorden, dan is het al gebeurd. In deze aanpak gaat men al over de
vergunde bodemdaling heen, want er is ook vrijwel altijd nazakking. Daarmee lopen de betrokken
adviserende partijen in principe altijd achter de feiten aan. Om dat te voorkomen en tijdigheid te
borgen, ook naar de betrokken adviserende partijen, stellen wij voor de volgende tekst op te nemen
in het ontwerp instemmingsbesluit : "Wanneer uit het gemeten bodemdalingsverloop en de meest
recente bodemdalingsprognose blijkt dat de maximaal verwachte bodemdaling dreigt te worden
overschreden, worden de betrokken adviserende partijen hierover direct geïnformeerd. Het geeft
hen de mogelijkheid tijdig te kunnen overzien wat dit betekent voor de belangen in het gebied.
Hun advies wordt betrokken in het besluit hoe verder te gaan."

Deze zienswijze is in afstemming met de gemeente Westerveld tot stand gekomen.
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met

, juridisch

beleidsadviseur milieu van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer

.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende en duidelijk te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
d 15iITgemeester,

Ons kenmerk
Pagina

3 van 3

16 van 345

Zienswijze 0001 tot en met 0103

17 van 345

0001

Eesveen, 2 november 2017

Betreft: zienswijze ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen.

Beste heer/mevrouw,

0 .4 NOV 2017

In de Steenwijkerland Expres van 31102017 kondigt u aan het ontwerp instemmingsbesluit
winningsplan Eesveen.
Graag wil ik bij deze mijn zienswijze indienen.
Er zijn zeker zaken en of belangen over het hoofd gezien namelijk die van ons burger, ons huis heeft
tot nu toe al behoorlijk extra scheuren gekregen en we zijn erg bang dat dit hierdoor zeker nog veel
erger gaat worden.
En wie draait er dan voor de kosten op om dit te herstellen?
Wordt u geraakt in uw belang: Ja ben bang dat ons huis in waarde gaat dalen door ontstane schade.
Met vriendelijke groet,
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Aan: Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen,
Postbus248,
2250 AE Voorschoten.

1 B NOV 2017

Wapserveen, 16-11-2017.

Geachte heer, mevrouw,

Bij dezen tekenen wij bezwaar aan tegen het winnen van aardgas uit de
Winningsput Eesveen. Gezien de afloop van de behandeling van de Groningse
gedupeerden, hebben wij niet veel vertrouwen in de evt. afhandeling hier.
Ook denken wij dat door de ontwikkeling van rioolgas de winning van aardgas
niet nodig is.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord

Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeaina
Straat

Achternaam
Mede namens
Bed riif/Orqan isatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw meninq oniuistheden in het ontwerpbesluit?

Ziin er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ia, kunt u dat toelichten?
Ik verwacht schade van de winning Eesveen. Daarom wil ik dat er een nulmeting aan mijn
woning wordt uitgevoerd, voordat Vermilion gaat boren en winnen.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqan isatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Ziin er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Wij verwachten problemen van de gaswinning uit het veld Eesveen. Daarom vragen wij een
nulmeting aan onze woning uit te voeren, voordat de boring en winning beginnen.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqan isatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Wij willen dat er een nulmeting aan onze woning wordt uitgevoerd, zodat wij bij schade deze
kunnen verhalen op Vermilion.
Dit voorkomt dat wij achteraf ingewikkelde juridische procedures moeten gaan voeren.
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Ministerie van Economische Zaken
Inspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248

0 B DEC 2017

2250 AE Voorschoten

Naam:

;ï

Adres:
Woonplaats:

.....
'

Plaats en datum:

.. . . . . . . . .
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. ....
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.
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, 1·

december 2017

Betreft: zienswijze inzake Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering
is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% ( +/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het
veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan ook
dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-meting door
een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen
of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. Inclusie van d e
gebieden die hiervoor i n aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door een
onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10 - 20
meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door'
slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het
winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele
vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de
het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion opnieuw
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opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OM EM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).
6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente
Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een
plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van
aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat
er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen
controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie
genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve,
Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van
risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee
refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die
voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend
of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot
een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische
en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende
aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt
dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter
inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds
vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze
omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02
opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze
plaats noodzakelijk is.
Handtekening:
Naam:

..
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bed riif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik woon boven het gasveld Eesveen en verwacht bodemdaling als gevolg van de winning.
Daarom wil ik dat er een nulmeting aan mijn woning die nu nog in orde is, wordt uitgevoerd.
Als er later schade optreedt. kan ik bewijzen dat die schade er voor de winning niet was.
Ik wil dat ook na afloop van de boring, in 2027, opnieuw wordt gemeten.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik woon boven het gasveld Eesveen en verwacht bodemdaling als gevolg van de winning.
Daarom wil ik dat er een nulmeting aan mijn woning die nu nog in orde is, wordt uitgevoerd.
Als er later schade optreedt kan ik bewijzen dat die schade er voor de winning niet was. Ook in
2027 moet er dan weer een meting plaatsvinden.
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23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?
Ik ben in juni bij de voorlichtingsbijeenkomst van Vermilion over gasveld Eesveen geweest.
Toen was Vermilion bezig met een proefboring. Er zijn afspraken gemaakt over de te volgen
procedure. Bij de proefboring zou vastgesteld worden of er voldoende gewonnen kon worden.
Daarna zou Vermilion gaan starten met het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor
gaswinning. Er is toegezegd dat alvorens gas gewonnen zou worden, een inspraakprocedure
voor bewoners zou worden georganiseerd, waarbij twee onderwerpen in het belang van de
bewoners uitgewerkt zouden worden.
Ten eerste: een nulmeting door een onafhankelijke partij;
Ten tweede: de technische procedure over de nulmeting.
Over de technische procedure zou inspraak worden georganiseerd en instemming van de
bewoners worden gevraagd. Ik vind dat fotograferen van elke woning de enige adequate
meetwijze is. Niet het houden van enkele steekproeven.
Er heeft geen fotografische opname plaatsgevonden.
Ik uit hiermee ook kritiek op de wijze van informeren. Omdat er tot nu toe geen
inspraakrondes zijn geweest, vind ik dat er sprake is van verdeel en heers. Er is geen
mogelijkheid om krachten te bundelen.
Wapserveen is een veengebied dat al jaren inklinkt. Dat kan je zien aan scheuren en
verzakkingen. Voordat er gas gewonnen gaat worden moet er een technische oplossing komen
om het verschil aan te tonen tussen verzakking door inklinken van het veen en verzakking
door qaswinninq.

Wordt u aeraakt in uw belana? Zo ia, kunt u dat toelichten?
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23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aan spreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bed rijf/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?
Ik dien een zienswijze in op beide winningsplannen: Eesveen en Vinkega.
Ik wil dat de indieningstermijn voor het indienen van een zienswijze verlengd wordt. De
genoemde termijn tot 14 december 2017 is te kort.
Ik heb me Ingelezen en de informatiebijeenkomst bezocht. Het is een complexe materie
waarbij er voor mij wel veel op het spel staat, in het bijzonder de veiligheid van mijn huis en
mijn leefomgeving. Ik ben een leek op dit gebied maar ik word nu wel genoodzaakt me te
verdiepen in gaswinning en alles wat daarbij komt kijken omdat ik een gedegen zienswijze wil
indienen.
Wij zijn niet geïnformeerd over aardbevingsbestendig bouwen. We zijn op het moment van
aankoop van de kavel, niet geïnformeerd over de bestaande winningsplannen.
Er worden op dit moment nog steeds nieuwe kavels uitgegeven.
De burgers zijn niet of onvoldoende geïnformeerd over de plannen en de mogelijke gevolgen
voor de gemeenschap en de omgeving. De rol van het Waterschap is onduidelijk.

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ia, kunt u dat toelichten?
Tijdens de informatiebijeenkomst op 23 november 2017 in Wilhelminaoord, zijn vele vragen
onbeantwoord gebleven.
In 2015 hebben wij een aardbeving meegemaakt. Dit was erg beangstigend.
Toen heb Vermillion en de seismologische dienst van het KNMI op de hoogte gebracht en geen
reactie gehad. Dat geeft me geen vertrouwen voor de toekomst. Bij elke beving van welke
zwaarte dan ook moet Vermilion de omwonenden informeren, waarop de staat van de
woningen gecontroleerd kunnen worden.
Ik heb een warmtepomp en verwacht schade aan de geslagen putten als gevolg van de
gaswinning, bijvoorbeeld na een beving.
Uit krantenberichten maak ik op dat de aardbevingsgolf niet stopt bij een grens van 3
kilometer rondom de winlocatie. Ik wil dat er een gedegen aanpak komt waarbij de burger niet
aan het kortste eind trekt.
Wij willen dat er een nulmeting plaatsvindt aan onze woning, omdat wij schade verwachten als
gevolg van de winning. Wij wonen tussen beide gasvelden in, het dichtst bij de locatie
Eesveen.
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Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Een eerdere zienswijze van mij werd als niet ontvankelijk verklaard omdat ik niet in een
straal van 1,5 km van de winlocatie woon. Hoe gaat dat met deze zienswijze? Waarom
zou deze zienswijze nu wel eventueel ontvankelijk verklaard worden? Het niet
ontvankelijk verklaard worden geeft me geen vertrouwen dat ik serieus genomen ga
worden.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam:

13 DEC 2017

Adres:

Plaats en datum: Steenwijk, 10 december 2017
Betreft: Zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/-

8%)

met een maximale magnitude van 2,5

op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012

R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de

'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.

30 van 345

0009

2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw}.

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
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9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.

Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

ll. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.
16. Vermilion Energy baseert het ontwerp 'winningsplan Eesveen'

op TNO-rapport

2012 R10198 'Deterministische hazard analyse voor geînduceerde seismiciteit in

Nederland'. Vermilion concludeert dat volgens dit rapport de kans op beven
verwaarloosbaar is. Het genoemde rapport van TNO is opgesteld op 25 juni 2012.
Op 10 maart 2015 heb ik met mijn huisgenoot een aardbeving meegemaakt op mijn
huisadres. lk heb dat toenmaals direct kenbaar gemaakt bij de seismologische dienst
van het KNMI en bij het enige mij toen bekende communicatiekanaal met betrekking
tot de gaswinning dat mij toen bekend was namelijk de

van

Antea Group. Ik stel dat men niet uit moet gaan van een kans op beven maar dat
beven daadwerkelijk aan de orde is geweest. Deze beving kan niet meegenomen zijn
in het rapport van TNO aangezien dat in 2012 opgesteld is. Er dient een recente
analyse seismiciteit uitgevoerd te voeren specifiek voor het gebied waarop het
winningsplan Eesveen betrekking heeft voordat de uitbreiding van de winning
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daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht. Deze nieuwe analyse en de gevolgen
ervan dient men in het winningsplan op te nemen.

17. Uit het winningsplan Eesveen van Vermilion Energy, TNO-rapport 2012R10198
'Deterministische hazard analyse voor gelnduceerde seismiciteit in Nederland',
Advies Winningsplan Eesveen van het staatstoezicht op de Mijnen van 15 juni 2017
en het advies WP Eesveen van TNO van 1mei 2017 blijkt dat er bodemdaling
verwacht wordt en dat er een kans van 42% is op een aardbeving. Er wordt verwacht
dat nadelige gevolgen van bodemtrilling en bodemdaling beperkt zullen zijn. Dit
betekent niet dat nadelige gevolgen worden uitgesloten. Ik stel dat ik als
huiseigenaar niet het risico van de gevolgen van de gaswinning wil dragen. Ik eis dat
mijn huis en bijgebouw op kosten van Vermilion Energy aardbevingbestendig en
bodemdalingbestendig worden gemaakt voordat het winningsplan ten uitvoer zal
worden gebracht.

18. Op 31oktober heeft de kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit wijziging
winningsplan Eesveen in de Steenwijker Express gestaan. Vervolgens heb ik op ons
huisadres een uitnodiging gekregen voor de infomatie-avond in het dorpshuis in
Wilhelminaoord op 23 november 2017. Ik heb deze bijeenkomst bijgewoond. Bij
deze bijeenkomst was de zaal overvol, er was nauwelijks gelegenheid tot het stellen
van vragen en er konden geen duidelijke en eenduidige antwoorden gegeven
worden op onze vragen. Vervolgens moest ik een uur in de rij staan om een
zienswijze in te kunnen dienen. Het indienen van een mondelinge zienswijze was
vervolgens vrijwel onmogelijk gezien het lawaai rondom de tafel waaraan ik moest
plaatsnemen. Ik heb de bijeenkomst verlaten zonder goed geïnformeerd te zijn en
zonder de mogelijkheid gehad te hebben onze vragen aan de daartoe aanwezige
experts te hebben kunnen stellen. Op vrijdag 1 december 2017 wordt in de
Steenwijker Courant aangekondigd dat de Pvd A op woensdag 6 december 2017 in
Wilhelminaoord een bijeenkomst gaat houden om informatie te geven en te helpen
bij het indienen van een zienswijze. Aangezien een zienswijze door mij al ingediend
was en er niet aangekondigd wordt dat er behalve mensen van PvdA ook experts
aanwezig zullen zijn, heb ik besloten deze bijeenkomst niet te bezoeken. Achteraf
blijken toch vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en
Vermilion Energy aanwezig te zijn geweest. Dit lees ik met verbazing in een verslag in
de Steenwijker Courant van 8 december 2017. Ik heb voor de informatiebijeenkomst
van 6 december op mijn huisadres geen uitnodiging gekregen in tegenstelling tot
voor de informatiebijeenkomst van 23 november. Ook heb geen tijdige aankondiging
gezien in de Steenwijker Express. Ik stel dat ik gezien het chaotische verloop van de
bijeenkomst van 23 november en het gebrek aan communicatie met betrekking tot
de aankondiging van de bijeenkomst van 6 december ik mij niet gedegen heb kunnen
informeren over het winningsplan en de consequenties ervan. Ik stel dat een extra
mogelijkheid voor betrokkenen om zich te informeren en vragen te kunnen stellen
georganiseerd dient te worden als Vermilion Energy zich ervan wil overtuigen dat
betrokkenen daadwerkelijk goed geïnformeerd zijn.
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19. In win ningsplan Eesveen van Vermilion Energy, TNO-rapport 2012 R10198
'Deterministische hazard analyse voor geinduceerde seismiciteit in Nederland',
Advies Winningsplan Eesveen van het Staatstoezicht op de Mijnen van 15 juni 2017
en het advies WP Eesveen van TNO van 1 mei 2017 zie ik niet genoemd wat
verwachte onderlinge effecten zijn van aardgaswinning en geothermie. M ijn huis
wordt verwarmd middels aardwarmte. Op de informatie-bijeenkomst van 23
november kan de daar aanwezige ingenieur van TNO geen uitspraak doen over
verwachte effecten van de aardgaswin ning op mijn aardwarmtevoorziening. Hij geeft
aan dat het mogelijk zou kunnen zijn dat onze installatie beschadigd zou kunnen
raken door de gevolgen van de aardgaswinning. Ik stel dat ik als eigenaar van een
aardwarmte-installatie niet het risico wil dragen voor de mogelijke defecten aan mijn
installatie die kunnen voortkomen uit de gevolgen van aardgaswinning. Ik stel dat de
gaswinning voorgesteld door Vermilion Energy in het winningsplan Eesveen niet in
werking kan treden als dit beschadiging of verminderde de werking van mijn
aard warmte-installatie tot gevolg kan hebben.

Handtekeni n

Naam:

Handtekening:

Naam:
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?
Het belang van flora en fauna. Voor de flora en fauna zie ik negatieve gevolgen. Daar is geen
rekening mee gehouden bij de planvorming.
Wij zijn niet geïnformeerd over de middelen waarmee de gasvelden worden opgevuld.

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik wil dat voordat er gas gewonnen wordt uit het veld Eesveen, de staat van mijn woning
wordt opgenomen. Ook na de winning in 2017 moet er een meting worden uitgevoerd. Als er
schade optreedt is dit een basis waarmee ik kan aantonen dat dit als gevolg van de gaswinning
is ontstaan.
Ik verwacht dat de gemeente onze leefomgeving beschermt. Ik maak me zorgen over mijn
woning en over de mogelijke waardedaling ervan.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Ik verwacht als gevolg van de winning uit gasveld Eesveen schade aan mijn woning. Daarom
wil ik dat er nu een nulmeting wordt uitgevoerd voordat de winning begint.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?
Gasveld Eesveen.
Er is geen waarborgfonds ingesteld. Dat wil ik graag zien.
In dit gebied ontbreken seismologische meetpunten van het KNMI. Daarom kan er nooit een
goede driehoeksmeting worden uitgevoerd.

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqan isatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?
Ik mis een waarborgfonds waar mogelijke schade die voortvloeit uit de winning uit wordt
betaald.

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Gasveld Eesveen.
Om een beroep te kunnen doen op het waarborgfonds, is een nulmeting aan mijn woning
nodig. Ik wil dat die nulmeting wordt uitgevoerd.

38 van 345

0014
Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orq anisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zïn er zaken en/of belan en over het hoofd ezien?
Er is geen schadeprotocol. We kunnen wel zienswijzen indienen, maar de plannen zijn nog niet
helemaal gereed. Ik heb moeite met de bouwkundige vooropname. Die vindt
steekproefsgewijs plaats. Mijn woning is totaal anders dan die van mijn buurman. Als de
burgers beschermd worden, moet aan elke woning een bouwkundige vooropname
plaatsvinden.
Vanavond wordt verteld dat de bodemdaling gering is, maar juist bij geringe bodemdaling
vinden er oppervlakkige bevingen plaats. Die brengen grote schade aan, aan bouwdelen. De
gemeente moet ons informeren en een waarborgfonds instellen. Er is straks een groot grijs
gebied. Daarom moet er van elke woning een bouwkundige vooropname worden gemaakt.
Er han t er veel eheimzinni heid om dit ro·ect.

Wordt u qeraakt in uw belanq? Zo ia, kunt u dat toelichten?
Ik verwacht als gevolg van de bodemdaling en bevingen schade aan mijn woning. Daarom wil
ik dat er eerst een nulmeting wordt uitgevoerd, voordat Vermilion gaan winnen. De
bouwkundige voorop name moet gratis zijn voor de bewoners.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

13 DEC 2017

Naam:
Adres:

Plaats en datum: Eesveen, 6-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.

2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
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gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.
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10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:

Naam:
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orq anisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw menina oniuistheden in het ontwerobesluit?

Zijn er zaken en/of belanqen over het hoofd qezien?
Er is tot nu toe veel te weinig informatie voor de burgers geweest over de gaswinning in ons
gebied. Er wordt geen rekening gehouden met de belangen van de gemeenschap.

Wordt u eraakt in uw belan ? Zo ·a, kunt u dat toelichten?
Wij verwachten schade aan onze woning als gevolg van winning uit gasveld Eesveen. Daarom
willen wij dat er een nulmeting aan onze woning wordt uitgevoerd. De nulmeting moet
uitgevoerd worden op alle woningen vanaf het midden van het veld met een straal van 10 km.
De Rijksoverheid moet de meting uitvoeren. Voor de keuze van onafhankelijke partij die de
nulmetin
aat uitvoeren moet een Euro ese aanbestedin s rocedure evol d worden.
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Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel
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Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik maak er bezwaar tegen dat de gemeente enerzijds het gebied als werelderfgoed erg
belangrijk vindt en zich hiervoor inspant, en anderzijds akkoord gaat met de gaswinning
in dit gebied.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik heb zelf geen kinderen, maar ik maak mij zorgen over de generatie die na mij komt.
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Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
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Tussenvoegsel

Postcode
Huisnummer
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Achternaam
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Bedrijf/Orqan isatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
In het ontwerpbesluit staat dat niet alle woningen die zich in het verzakkingsgebied
bevinden, worden opgenomen in de nulmeting. Ik ben van mening dat alle woningen in
het verzakkingsgebied moeten worden opgenomen in de nulmeting omdat anders niet
wordt voldaan aan het gelijkheidsbeginsel. In het ontwerpbesluit worden ook nut en
noodzaak van de gaswinning voor de Nederlandse burger niet aangetoond. In het
ontwerpbesluit staat dat de richting van boren gewijzigd mag worden. Dat maakt de
effecten van gaswinning op de gehele omgeving onduidelijk. In 2016 zijn al trillingen
waargenomen, nog voordat een nulmeting heeft plaatsgevonden.

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
De leereffecten in Groningen zijn in dit plan niet meegenomen. De mate en het gebied
van verzakkingen zijn namelijk veel groter dan tot dusver is aangenomen. Onvoldoende
nulmetingen in Groningen, hebben er aan bijgedragen dat schade aan woningen lange
tijd is ontkend. Minister Wiebes heeft zelf zijn afkeuring uitgesproken over de gang zaken
in Groningen. De burger mag erop vertrouwen, dat de overheid niet nogmaals de zelfde
fouten maakt. Vanaf 2027 moet Nederland van het gas af. Er zijn voldoende duurzame
energiebronnen voorhanden om geen toestemming te geven voor gaswinning in
Nederland.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik bezit een woning die staat in de cirkel van het verzakkingsgebied. Volgens het huidige
ontwerp besluit zal mijn woning niet in aanmerking komen voor een nulmeting en moet
ik deze kosten zelf dragen als ik toch een nulmeting wil laten uitvoeren. De
bekendmaking van de wens tot gaswinning heeft nu al gevolgen voor de waarde van mijn
woning. Dus ik lijd nu reeds economische schade.
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Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik ben te laat ingelicht over het inwinningsplan en wens daarom dat de termijn voor het
indienen van een zienswijze wordt verlengd nog met zes weken.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik verwacht bodemverzakkingen en aardbevingen en daarom wil ik een nulmeting voor
onze woning. Ook wil ik afspraken over hoe eventuele schade vergoed wordt.
Aan de achterzijde van mijn perceel komt een zonnepark en aan de voorzijde van mijn
perceel zijn de plannen voor gaswinning. Voor mij is nu onduidelijk welke vorm van
energievoorziening de overheid wenst fossiele brandstof of zonne-energie.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Afzender:

13 DEC 2017
Steenwijk, 10 december 2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion
Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)
Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand mijn zienswijze, deze als aanvulling op mijn zienswijze van 23 november 2017
met registratienummer GW09-0IB-0018:

1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen)
wordt gesteld op 42%

(+/-

8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter

(bron TNO 2012 R10198; Winningsplau Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans op
bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/-

8% bron TNO rapport 2012

Rl 0198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een
straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen,
geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een
bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben,
gefinancierd door Vermilion of het ministerie, om vast te kunnen stellen of er in een worst
case scenario sprake is van schade aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in
aanmerking komen, zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke geoloog met
kennis van de bodemstructuren van een diepte

van

10 - 20 meter. Dit omdat seismische

activiteit volgens het zogenaamde opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt
kan worden, waardoor schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan
dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de
winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en
schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief woningverbetering (aardbevingsbestendig
maken) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van
'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door Vermilion. Tevens dient
daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
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winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met

onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou, in tegenstelling tot wat nu het geval is, met combinatie (trillings- en

bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en
zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie
bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van
aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van

aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er een
onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de productienormen controleert. Bij
overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie

genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega,
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn
geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar
onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade
hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze
met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en
bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd. Ik verzoek tot
uitgebreid archeologisch onderzoek voorafgaande aan de winning.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans

op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond,
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt in het Eesermeer,

van de firma

, wat nog 20 jaar door produceert, onduidelijk is hoe dit elkaar

beïnvloedt. En hoe dit onze woning beïnvloedt, aangezien onze woning direct aan het
Eesermeer staat in de wijk Eeserwold. Staat onze woning hier wel veilig? Hoe garandeert het
ministerie dit? Graag zie ik extra bouwkundige nulmetingen en monitoring van onze woning
en die van mijn buren die aan het meer wonen. Graag zie ik onderbouwd dat mijn woning
veilig staat aan het meer, ook in het geval van het 'worst-case-scenario' van aardbevingen van
2,5 op de schaal van Richter en/of de te verwachten bodemdalingen.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze

zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en
overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke
besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in
strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe
vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving,

hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving
gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag,
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geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het

uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats
noodzakelijk is. Haalt onze gemeente nu de duurzaamheidsdoelstellingen wel?
16. Het gemeentelijke schadeprotocol ontbreekt.

Handte
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
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Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
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Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Postcode
Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik ben te laat ingelicht over het inwinningsplan en wens daarom dat de termijn voor het
indienen van een zienswijze wordt verlengd nog met zes weken.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik verwacht bodemverzakkingen en aardbevingen en daarom wil ik een nulmeting voor
onze woning. Ook wil ik afspraken over hoe eventuele schade vergoed wordt.
Aan de achterzijde van mijn perceel komt een zonnepark en aan de voorzijde van mijn
perceel zijn de plannen voor gaswinning. Voor mij is nu onduidelijk welke vorm van
energievoorziening de overheid wenst fossiele brand stof of zonne-energie.
Wij wonen in een woonwijk welke in aanbouw is en mede door de economische crisis
heeft de nieuwbouw lang stilgelegen met als resultaat dat wij nu in een bijna lege wijk
wonen. Ik ben bang dat als de plannen van Vermilion doorgang vinden dit opnieuw tot
stagnatie zal leiden. Ik ben voornemens om vanuit huis te gaan werken en ik vrees dat
de plannen van Vermilion mijn mogelijkheden om inkomsten te verwerven negatief
beïnvloed worden.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

13 DEC 2017

Steenwijk, 6 december 2017,
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy
Reeds eerder ingediende zienswijze: GW09-0IB-0019

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42%

(+/-

8%) met een maximale magnitude van 2,5

op de schaal van Richter (bron TNO 2012 Rl0198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012 Rl0198).

Dit is de hoogste schaal volgens de

'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variêren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw In de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten

worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door ' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de ve le ve rvelen de ervaringe n in de wi nn ingsg ebi ed en in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
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gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie-en_participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.
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10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.

Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk is hoe dit elkaar beïnvloed. Daarnaast verzoeken wij
om 0-metingen te verrichten voor de alle woningen rondom het
zandwinningsgebied.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of e xtra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

16. Deze gaswinning kan een negatief effect hebben op de verkoop van kavels/woningen
van het plan Eeserwold Wonen te Steenwijk. Het is niet duidelijk in hoeverre met de

gevolgen hiervan rekening wordt gehouden.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord

Aanspreekvorm
Titel
Voorletter(s)

Postcode
H uisnummer
Toevoeqinq

Tussenvoegsel

Straat

Achternaam
Mede namens
Bedrijf/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik wil een nulmeting cq een bouwkundige meting van mijn woning, die tevens een kelder
bevat, zodat later vastgesteld kan worden of eventuele schade door de activiteiten van
Vermilion is veroorzaakt.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord

Aanspreekvorm
Titel
Voorletter(s)

Postcode
Huisnummer
Toevoeqinq

Tussenvoegsel

Straat

Achternaam
Mede namens
Bedrijf/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik vrees dat als de winning in de velden in de toekomst is uitgeput, de velden gebruikt
worden voor C02 opslag. Bij de winningslocaties is sprake van licht- en geluidsoverlast,
met name bij de velden Eesveen en Vinkega dat grenst aan het natuurgebied de Eese,
die schade kan veroorzaken aan de natuur. Ik ben van mening dat de bodemdaling en de
bevingen gevolgen hebben voor waterstand van de Aa en Linde en dat hier nader
onderzoek naar moet worden gedaan door het Waterschap. Ik ben bezorgd over de
weidevogels en zoogdieren en hoe deze gaan reageren op geluid, extra licht en
koolstofgassen.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik ben bezorgd over de staat van mijn woning nu, en in de toekomst. Dit betreft de staat
van onderhoud. Ik vrees dat mijn woning als gevolg van de bodemdaling in waarde zal
dalen, zoals ook is gebleken bij de gaswinning in Groningen.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord

Aanspreekvorm
Titel
Voorletter(s)

Postcode
Huisnummer
Toevoeqinq

Tussenvoegsel

Straat

Achternaam
Mede namens
Bedrijf/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

-

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
De meetpunten voor de nulmetingen in het veld Eesveen staan op de verkeerde plaats en
staan ter ver verwijderd van de woningen in Wapserveen. Ik maak bezwaar tegen het
feit dat ik zelf de kosten van de nulmeting moet betalen.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Als er schade door gaswinning aan mijn woning ontstaat, dan moet Vermilion hiervoor de
kosten dragen.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm

Postcode

Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

H uisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedriif/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
In het ontwerpbesluit zijn onvoldoende meetpunten opgenomen. Twee extra meetpunten
zijn noodzakelijk.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik wens dat een nulmeting aan mijn woning door Vermilion wordt vergoed. Dit geldt ook
voor eventuele schade die het gevolg is van de gaswinning.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord

Aanspreekvorm
Titel
Voorletter(s)

Postcode
Huisnummer
Toevoeqinq

Tussenvoegsel

Straat

Achternaam
Mede namens
Bedrijf/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Er dient een waarborgfonds te komen voor de omwonenden waaruit de schade als gevolg
van de gaswinning kan worden vergoed.
Er zijn te weinig meetpunten in de directe omgeving. Vermilion heeft op de
informatieavond het leidingnet niet in beeld gebracht. Dit moet alsnog gebeuren.
De verzadiging van de grond door water leidt tot schade voor de particuliere en
bedrijfsmatige land- en tuinbouw. Dit dient door middel van bodemonderzoek nader te
worden onderzocht.
De gaswinning kan leiden tot gevoelens van zorg en stress bij de burger, Vermilion en de
overheid dient dit te monitoren door onderzoek en burgers regelmatig en ongevraagd te
informeren.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik verwacht dat de waarde van mijn woning zal dalen als gevolg van de gaswinning,
zoals ook is gebleken bij de gaswinning in Groningen.
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen
23 november 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord

Aanspreekvorm
Titel
Voorletter(s)
Tussenvoegsel

Postcode
Huisnummer
Toevoeqinq
Straat

Achternaam
Mede namens
Bedrijf/Orqanisatie

Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Voordat begonnen wordt met de boring moet er voor iedere individuele belanghebbende
een beschreven procedure zijn betreffende de eventuele schade en de vaststelling
hiervan.
De avond is ten onrechte aangekondigd als inspraakavond terwijl het een informatie
avond is.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik verwacht waardedaling van mijn woning als gevolg van de gaswinning. Er moet
hiervoor een compensatieregeling zijn voor de schade, voordat met boren wordt
begonnen. Het waardebezit van de overheid en de burger moet zorgvuldig worden
afgewogen en mag niet in het nadeel van de burger uitvallen.
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningspunt Eesveen
Postbus248
2550 AE Voorschoten
Steenwijk, 26 november 2017

Betreft: Zienswijze

2 8 NOV 2017

Beste mevrouw, meneer,
Op de informatiebijeenkomst die23 november in Wilhelminaoord is gehouden over het
voornemen de gaswinning in Eesveen uit te breiden heb ik een mondelinge zienswijze
ingediend. Nu ik het afschrift krijg van deze zienswijze heb ontvangen, blijkt de tekst zonder
dat daar voor aan mij toestemming is gevraagd, aangepast te zijn. Ik vind dat onbegrijpelijk.
Ik vind in de door u aangepaste versie van mijn zienswijze de kern van mijn verhaal niet
meer terug. Derhalve dien ik nu een tweede zienswijze in.
Mijn belangrijkste verzoek is: KKan de indieningstermijn voor het indienen van een zienswijze
in dit geval verlengd worden?".
lk heb me ingelezen en de informatiebijeenkomst bezocht. Het is een complexe materie,
waarbij er voor mij wel veel op het spel staat namelijk de veiligheid van mijn huis en mijn
feefomgeving. Ik ben een leek op dit gebied maar ik word nu wel genoodzaakt me te
verdiepen in gaswinning en alles wat daarbij komt kijken, omdat ik een gedegen zienswijze
wil indienen. Ik wil liever voorkomen dan achteraf achter de feiten aan te moeten lopen. Zou
de termijn van het indienen van een zienswijze daarom verlengd kunnen worden? Het gaat
mij voor 14 december niet lukken een gedegen zienswijze op te stellen, omdat daarvoor mij
de kennis ontbreekt.
Er zijn voor mij - ook na het bezoeken van de informatie bijeenkomst - nog veel vragen
onbeantwoord gebleven of zodanig beantwoord dat ze me niet gerust gesteld hebben.
Omdat het enige communicatiemiddel dat mij aangereikt, het indienen van een zienswijze is,
wil ik deze vragen aan u kenbaar maken en aan u stellen. Ik hoop dat u ze voor mij kunt
beantwoorden of dat u deze vragen bij de betrokken partijen of instanties kunt voorleggen,
zodat ze door hen beantwoord kunnen worden. Het zou mij in mijn beeldvorming helpen als
er op de zaken die bij mij leven een duidelijk en eenduidig antwoord gegeven zou kunnen
worden.
Ik zal achtereen volgens in willekeurige volgorde de zaken noemen die mij als betrokken
burger leven:
Een eerdere zienswijze van mij (ingediend op 7 december2016) werd als niet ontvankelijk
verklaard omdat ik niet in een straal van 1,5 km van de winlocatie woon. Hoe gaat dat met
deze zienswijze? Waarom zou deze zienswijze nu wel ontvankelijk verklaard worden? Het
destijds niet ontvankelijk verklaard worden geeft me nu minder vertrouwen dat ik dit keer
serieus genomen ga worden.
Het winnen van aardgas geeft kans op aardbevingen. In2010 heb ik op het Eeserwold een
kavel gekocht en in 2011 heb ik mijn huis betrokken. Was de winlocatie Eesveen toen al
actief? Waarom is aardbevingsbestendig bouwen ons toen dat niet geadviseerd?
Ik ben niet op de hoogte gebracht toen we hier onze kavel kochten.
Heeft de overheid en/of de projectontwikkelaar niet plicht gehad om dat tenminste te
noemen? Er worden momenteel nog steeds kavels voor zowel woningen als bedrijven
1
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uitgegeven in dit gebied worden in gebied met risico op aardbevingen. Waarom gebeurt dat?
Worden nieuwe bewoners nu wel op de hoogte gebracht van de risico's en wordt er
aanbevolen aardbevingsbestendig te bouwen?
Ik ben in 2015 in mijn huis een aardbeving meegemaakt. Dit was erg beangstigend.
Toen heb Vermilion en de seismologische dienst van het KNMI op de hoogte gebracht en
heb vervolgens geen reactie gehad. Dat geeft me geen vertrouwen voor de toekomst. Zou ik
in de toekomst door Vermilion of de overheid pro-actief op de hoogte gebracht kunnen
worden als er een aardbeving heeft plaatsgevonden?
Ik heb zelf geen aardgasaansluiting in mijn huis. Mijn huis wordt verwarmd door middel van
een warmtepompsysteem in combinatie met zonnepanelen. Voor het warmtepompsysteem
zijn er een aantal diepe putten geslagen. Bestaat er kans op schade aan de geslagen putten
als gevolg van een aardbeving?
Ik heb me in de stukken verdiept, die door Vermilion als verantwoording gebruikt worden,
voor de uitbreiding van de gaswinning en ik heb artikelen opgezocht.
Het gaat dan bijvoorbeeld om deze krantenartikelen:
https://fd.nl/economie-politiek/1208546/onrust-rond-gaswinning-waait-over-naar-drenthe
https://www.google.nl/amp/s/www.rtvdrenthe .nl/nieuws/amp/128176/Aard beving-van-1-6-op
schaal-van-Richter-in-Emmen
http://www.dvhn.nl/drenthe/ %E2%80%98Hondsrug-gevoelrger-bij
aardbevingen%E2%80%99-21796219. html
https://www.volkskrant.nl/binnenland/geen-aardbevinqen-maar-wel-scheuren-en
gasopslag-a4514099/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/rapport-aardbevmg-emmen-stmkt/
Ik schrik van de kans op aardbevingen en er blijkt in de praktijk grote kans op schade aan
mijn huis- gefundeerd op zandgrond - al bij een lichte beving. Een aardbevingsgolf blijkt in
de praktijk niet te stoppen niet bij genoemde grens van 3 km of 5 km rondom winlocatie. Op
verschillende locaties in Drenthe waar er aardbevingsschade is blijken mensen met lege
handen te staan omdat schade niet erkend wordt als zodanig omdat ze te ver van de
winningslocatie zouden wonen. Is er onderzoek gedaan naar de gevolgen van gaswinning
(gevolgen van en kansen op een aardbeving en bodemdaling) die specifiek van toepassing
zijn op de situatie (soort gasveld en soort gaswinning en bodemsoort) in Eesveen?
Schade van kleine velden in Drenthe krijgt geen Groningse aanpak zegt minister Kamp
Er is in Groningen een jarenlange strijd gevoerd om erkenning en vergoeding van schade te
krijgen. Nu wordt deze regeling hier niet toegepast.
Hoe ga ik straks bewijzen dat schade veroorzaakt is door een aardbeving? Is daar een
gedegen procedure voor waarbij de burger niet aan het kortste eind trekt?
Hoe kunnen wij gedegen en onomstotelijk aantonen dat eventuele toekomstige schade aan
ons huis te wijten is aan een aardbeving?
Wie gaat eventuele schade vergoeden en hoe efficiënt gaat deze procedure verlopen?
Kunnen wij terugvallen op de gemeente bij schade aan ons huis? Gaat de gemeente de
schade vergoeden en verhalen op Vermilion? Of moeten wij als burgers zelf straks mogelijk
ellenlang procederen?
Bij huizen gefundeerd op zand blijkt (in Drenthe} bij een relatief lichte aardbeving aanzienlijke
schade te kunnen ontstaan. Is er bij de berekening waarop Vermilion zich baseerd er wel
rekening gehouden met het gegeven dat veel huizen hier op zand staan?
Kan ik een onafhankelijke nulmeting krijgen van de bouwkundige staat van mijn huis?
Wij kunnen onze huizen nu nog aardbevingsbestendig maken om schade te voorkomen.
Kunnen wij de kosten verhalen op Vermillion? Of op de gemeente, de provincie of het rijk?
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Het gasveld Eesveen ligt in Drenthe maar de vergunningsaanvraag wordt in Overijssel
gedaan. Hoe is dit te verklaren. Hebben alle betrokken gemeentes en provincies
instemmingsrecht?
Een eventueel negatief advies van de gemeente wordt door het rijk nogal eens genegeerd
als de provincie geen negatief advies uitbrengt. Neemt de gemeente contact op met de
betreffende provincie hierover of moeten wij burgers ook een lobby gaan voeren bij de
provincies?
Hoe schatten de gemeente Steenwijkerland en gemeente Westerveld de risico's in? Welk
standpunt hebben de gemeentes? Waar baseert de gemeente zich op (op welke stukken)?
Hoe schatten de provincies Overijssel en Drenthe de risico's in? Welk standpunt hebben de
provincies? Waar baseert de provincie zich op (op welke stukken)?
Kan de gemeente of de provincie onafhankelijke deskundigen inschakelen om de risico's in
kaart te brengen? Gaan ze dit ook doen?
Zijn bewoners van de wijken Oostermeenthe en Woldmeenthe in Steenwijk ook op de
hoogte gebracht of bestaat de kans niet dat een eventuele aardbeving deze wijken bereikt?
In Drenthe is gebleken dat aardbevingen zich vele kilometers lang kunnen voorzetten.
Heeft de gemeente of Vermilion ook de beide projectontwikkelaars Willem Koop en Roelofs
van Eeserwold Wonen en Werken op de hoogte gebracht? Wat zijn de standpunten van de
projectontwikkelaars? Hoe schatten zij de risico's in? Gaan zij hun klanten voorlichten over
risico's? Op welke stukken baseren zij zich?
Is Defensie (kazerne Havelte) op de hoogte �bracht? Of verwacht men niet dat
aardbevingen het kazerneterrein bereiken?
Is landgoed De Eese, Staatsbosbeheer, landschap Overijssel, landschap Drenthe en
nationaal park Weerribben en Wieden op de hoogte gebracht dat men eventueel gaat dat er
bodemdaling kan plaatsvinden en dat er aardbevingen kunnen gaan plaatsvinden?
Wat is het standpunt van De Eese, Staatsbosbeheer, landschap Overijssel, landschap
Drenthe en nationaal park Weerribben en Wieden over de voorgenomen uitbreiding van de
gaswinning?
Gaat men ook affakkelen? Geeft dit luchtvervuiling, lichtvervuiling en milieuvervuiling?
Is landgoed De Eese, Staatsbosbeheer, landschap Overijssel, landschap Drenthe en
nationaal park Weerribben en Wieden op de hoogte gebracht dat men eventueel gaat
affakkelen, dat er bodemdaling kan plaatsvinden en dat er aardbevingen kunnen
plaatsvinden?
Wat is het standpunt van de Eese, Staatsbosbeheer, landschap Overijssel, landschap
Drenthe en nationaal park Weerribben en Wieden, gemeentes en provincies over eventuele
impact op milieu en leefomgeving als gevolg van affakkelen?
Is het Waterschap op de hoogte gebracht. Heeft de verwachte bodemdaling gevolgen voor
de waterhuishouding in het algemeen en in het Eeserwold in het bijzonder?
Komt er afvalwater vrij bij de gaswinning?
Hoe wordt het afvalwater afgevoerd en heeft dit consequenties voor het milieu?
Wat is het standpunt van de gemeente en de provincie en betrokken
natuurbeschermingsorganisaties ten aanzien van de manier waarop er met het afvalwater
wordt om gegaan?
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Waarom zou de gemeente of de provincie of het Rijk nu nog deze uitbreiding van het winnen
van fossiele brandstof faciliteren? Men wil het gebruik van aardgas ontmoedigen. Waarom
op de valreep nu nog zoveel onrust veroorzaken ten behoeve van aardgaswinning?
Dit zijn op dit moment vragen. Duidelijke en eenduidige antwoorden op deze vragen zullen
mij helpen in mijn beeld- en oordeelsvorming over de voorgenomen uitbreiding van de
gaswinning in Eesveen. Ik zal, als ik me een beter en uitgebreider beeld heb kunnen vormen
gebaseerd op meerdere invalshoeken, eventueel nog een aanvullende zienswijze indienen.
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Steenwijk, 26 november 2017.
Ministerie van Economische Zaken,
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen,
Postbus 248,
2250 AE VOORSCHOTEN.

2BNOV1017

Betreft: reactie op het ontwerp instemmingsbesluit.

Geachte heer/mevrouw,
Met betrekking tot het bovenvermeld ontwerp instemmingsbesluit aangaande de geplande
gaswinning in het gebied Eesveen ten noorden van Steenwijk wil ik u met klem verzoeken
een percentage van de opbrengst van deze gaswinning, bij voorbeeld S %, te reserveren voor
eventuele schaden aan roerende en onroerende goederen die het gevolg zouden blijken te
zijn van deze boringen.
Ik vertrouw erop dat u een dergelijke en degelijke conditie inbouwt opdat er geen nadelige
gevolgen ontstaan voor de inwoners van dit gebied.
Hoogachtend,
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Aan het Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen en Vinkega
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

01 DEC 2017

Geachte heer/mevrouw

Hierbij dienen ondergetekenden hun zienswijze in over de kennisgeving
ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen en Vinkega:
Wij vinden dat het niet meer van deze tijd is om bodemschatten uit de grond te
halen. Nederland zou daar niet langer op i n moeten zetten. Na de
gebeurtenissen in Groningen kan het ons inziens toch niet de bedoeling zijn dat
Drenthe en Friesland hetzelfde lot tegemoet zullen zien.
In de afgelopen jaren is in Groningen achteraf, herhaalde malen gebleken dat
de Nam en de overheid, over de afgesproken toegestane hoeveelheden
gaswinning heen zijn gegaan en dat er mede daardoor, meer bodemdaling
ontstond dan aanvankelijk werd gedacht en was toegestaan. Wij hebben
daardoor weinig vertrouwen in de rapporten die wij hebben kunnen inzien over
de te verwachten bodemdaling en de hoeveelheden gas die Vermilion uit de
grond mag/zal gaan oppompen. Verder zijn wij bezorgd over de mogelijkheid
dat er in de toekomst, als de gasputten leger worden, gebruik gemaakt zal
worden van fracking en onze bodem ook nog met giftige stoffen wordt belast
en ernstig vervuild raakt.
Wij zijn van mening dat de verlenging niet moet worden verleend.
adres

Naam
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

05 DEC 2017
Vledderveen Or,

04-12-2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geînduceerde seismische activiteit (aardbevingen)
wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van
Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De
kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport
2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geînduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een
straal van 5 km vanaf de randen van het veld variêren sterk in bouwkundige eigenschappen,
geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geîncludeerde gebieden
een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet
hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan
opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld
moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een-diepte van 1o 20meter. Dit omdat seismische activiteit volgens�herzgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade
aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie
hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en
schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering (aardbevingsbestendig
maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect
van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door Vermilion. Tevens dient
-

daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven
en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische
commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
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6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vennilion in zowel de velden Wapse in de gemeente
Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van
aanpak van Vennilion en SodM om dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van

aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er een
onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen controleert. Bij
overschrijding van de nonnen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie

genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega,
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn
geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en 1NO. Daarmee refereer ik tevens naar
onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade
hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze
met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinnin g voor deze archeologische- en
bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans
op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11-:-Niet meegenomen dat op-geringe afstamt zandwifinifigsgebiea ligt wat nog 20 jaär door
produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze
zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en
overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke
besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in
strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe
vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving,
hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving
gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag,
geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het
uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats
noodzakelijk is.
Handtekening:
Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 5 DEC 2017

Naam:
Adres:

Wapserveen 1-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5

op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017}. Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
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(aardbevingsbestendig) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt
te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Tevens dient daarbij
de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet, het ontwerp lnstemmingsbesluit en de 'Gedragscode
gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in
het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden (volgens de laatste stand van de
techniek). Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan
gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege hetoverschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in
het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebb,en gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlf:!I �ijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wa� de gaswinning voor d�J,,
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archeologische en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervui ling drinkwater

en

gevolgen voor voorraden grondwater is

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuu rbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besl uiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.
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Inloopbijeenkomst Winningsplan Vinkega/Eesveen
6 december 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord

Aanspreekvorm
Titel

Postcode
Huisnummer
Toevoeging
Straat

Achternaam

Plaats

Mede namens

Telefoonnummer

Bedrijf/Organisatie

E-mailadres

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Winningsplan Eesveen
Mijn belangen worden onvoldoende geborgd. Mijn vertrouwen in de overheid is geschonden omdat de
gevolgen van gaswinning in Groningen voor burgers ernstig nadelig zijn. De moeite die de burgers in
Groningen hebben moeten doen om schadevergoeding te krijgen was buitengewoon groot.
De schadeprocedures worden vind ik onvoldoende inzichtelijk. Er is geen concrete procedure voor
schadevergoeding als gevolg van gaswinning. Ik wil onze belangen beter borgen. De procedure moet
concreet bekend gemaakt worden bij de omwonenden met de daarbij behorende tijdpaden. Ik stel voor
dat er een fonds wordt ingesteld waaruit de schade wordt vergoed. De concrete procedure daarvoor moet
eenvoudig zijn en goed bekend gemaakt worden in de regio. Eerst goed communiceren en daarna het
project implementeren.

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?
Vanwege de onduidelijke procedure wil ik dat aan mijn onroerend goed een bouwkundige nulmeting wordt
uitgevoerd. De bij de gaswinning betrokken partijen dienen de kosten voor de bouwkundige nulmeting te
vergoeden.
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Inloopbijeenkomst Winningsplan Vinkega/Eesveen
6 december 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Tussenvoegsel(s):
Achternaam:
Spreekt in namens:
Organisatie:
Straatnaam:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Winningsplan Vinkega en Eesveen
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
Gezien het verschil tussen de in het door het ministerie van EZ in het ontwerpbesluit getoonde
tekening van het Wapserveld en de tekening in het definitieve besluit, waarin het Wapserveld is
verschoven ten opzichte van de eerdere tekening, heb ik gerede aanleiding te twijfelen aan de
betrouwbaarheid van het ministerie van EZ wat betreft mogelijke verschillen tussen de tekening in
het ontwerpbesluit voor het winningsgebied Eesveen/Vinkega en de tekening die in het definitieve
winningsbesluit Eesveen/Vinkega zal worden gepubliceerd.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
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Inloopbijeenkomst Winningsplan Vinkega/Eesveen
6 december 2017
Ons dorpshuis, Wilhelminaoord
Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Tussenvoegsel(s):
Achternaam:
Spreekt in namens:
Organisatie:
Straatnaam:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Winningsplan Vinkega en Eesveen

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Volgens Vermilion worden de meetpunten pas geplaatst over een periode van drie jaren, dan is de al
winning volop bezig. Ik verlang dat de meetpunten van heden zo snel mogelijk geplaatst worden.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Bij schade vindt de beoordeling plaats door een commerciële organisatie. Ik vrees
belangenverstrengeling als bij wijze van spreken 'de slager zijn eigen vlees keurt'. Daarom wens ik
dat een onafhankelijke partij, bij voorkeur TNO, een second-opinion kan geven op het uitgebrachte
advies van de schadebeoordeling.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

07 DEC 2017

Naam:
Adres:
Plaats en datum: Eesveen 05 12 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy Netherlands B.V.
(hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/ 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 Rl0198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/ 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0
meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door ' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.

2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0
meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
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verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden 1 ekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte en effecten van lozing afvalwater in

het voorkomen Nijensleek zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling
drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk
risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit (zie ook problematiek
afvalwater Twente/Slochteren). Tevens is onvoldoende duidelijk wat de
toxicologische samenstelling is van dit afvalwater.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de

lagere frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen.

14. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

15. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

16. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:

76 van 345

0035

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 8 DEC 2017
Wapserveen, 05 december 2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winn ingsplan Vermilion februari

2017).

Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 -20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door 'zgn. slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
w inningsveld Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de w inningsgebiede n in
Groningen en Drenthe.
.

2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect
van 'waardevermindering aan woningen'. Tevens dient daarbij de omgekeerde
bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
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4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure

met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron:
Tcbb Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten
Effecten Mijnbouw).

6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier

van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
9. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.

Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.
10. Ik maak mij zorgen over het optreden van laagfrequent geluid wat ver draagt en

met name in de nachtelijke uren erg hinderlijk is. Het is bekend dat de installaties en
machines van Vermilion geluid produceren in de lagere frequenties. Er mist in het
winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te monitoren
en wanneer nodig maatregelen te treffen.
11. In het winningsplan is niet voorzien in het compenseren van planschade. De kans

is immers reëel dat de opstallen in de nabije omgeving van de winningslocatie dalen
in waarde. De waardedaling zal nog veel groter worden, wanneer er daadwerkelijk
schade aan de opstallen ontstaat door beving of bodemdaling. Er mist in het
winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om evt waardedaling van
de opstallen in de nabije omgeving te monitoren en wanneer nodig te compenseren.
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12. In het winningsplan is aangegeven dat het water wat vrijkomt bij de winning van
het gas bij put Eesveen-02, geïnjecteerd gaat worden in de waterinjectieput
Nijensleek-01. Tijdens een van de voorlichtingsavonden heeft VermiUon aangegeven
dat het water wat vrijkomt bij de winning van het veld te Wapse, per as wordt
aangevoerd naar de locatie in Eesveen, waar het in de daar opgestelde tanks wordt
gelost. Ook het water wat vrijkomt bij de winning vanuit put Eesveen-02 wordt in deze
tanks gebracht. Van d aaruit wordt het verzamelde water naar Nijensleek-01
verpompt. Vanuit de diverse stukken wordt mij niet duidelijk wat de effecten van deze
waterinjectie zijn. Hoe zit het bijvoorbeeld met de toxologie van dit water (o.a. zware
metalen) en zorgt dit voor vervuiling van het grondwater in Nijensleek en de naaste
omgeving? Er ontbreekt bijvoorbeeld een analyse van de chemische samenstelling
van dit water. Ook wordt mij niet duidelijk of er is gekeken of er waterwinning
plaatsvindt in hetzelfde watervoerende pakket, bijvoorbeeld door boeren en tuinders.
Tevens wordt er niets vermeld over het risico op erosie van het gesteente in de
bodem door de waterinjectie waardoor wellicht het risico op beving en bodemdaling
kan ontstaan. In het winningsplan zijn de risico's en de gevolgen van de injectie van
het extra water wat vrijkomt bij de exploitatie van Eesveen-02 onvoldoende belicht.
13. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
14. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe
activiteit. Deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke
ordening, Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen.
Aangegeven wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze
liggen thans niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijz.iging of
uitbreiding van een reeds vergunde activiteit een nieuwe vergunning en nieuwe
procedure noodzakelijk is.
15. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan moet komen
voor deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (zoutopslag met zijn
zoutwinning, C02 opslag, geothermie).
16. De overheid heeft het klimaatakkoord van Par�js ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.
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Aantekenen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen

Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Steenwijk, 7 december 2017.
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit

(aa;dbevingen) wo;dt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
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het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0
meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
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worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het

Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet ciuideiijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de û
meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
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3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden

communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals

goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5.

ivionitoring zou in tegensteiiing tot wat nu het gevai is met combinatie (triiiings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mi jnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden ;;an de -.;eïgunde hûeveelheid aardgas. [r mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is

produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den

inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekendgeworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
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9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
� --�
vc::1auuc::1u.
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10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.

Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
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verbonden gebieden.

ll. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
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deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
--- ..._ .......,,..
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noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstem mingsplan komt voor
-J--- --�-··=-- ---:........ •--•----"'"�-- __...._ ..:1"1 .... J!---- 1-L -····-•-----J-.,._ --· � ..:--.:- UCLC Vl'lfSt;V 1115 t)CLlCl l t..Ut;l\.uttt ::
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C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op

16. Twee jaar geleden is bij ons een nul meting gedaan op ons huis en in augustus dit

jaar een tweede meting. Vorige maand heb ik Vermilion gebeld in Harlingen om te
vragen naar de meetresultaten echter tot nu toe krijg ik ze niet boventafel 1
17. Over eventuele schadeafhandeling is helemaal niets geregeld? Hoe lang het max.

mag duren? Wie de schade uiteindelijk gaat betalen? Etc etc. Ik wil dit wel zwart op

opstarten. Ik wil geen Groningse toestanden hier, daar moet men nu toch wel van
geleerd hebben.
18. Verzoeke mij schriftelijk de ontvangst van mijn zienswijze te bevestigen en de

gestelde vragen te beantwoorden.
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AANTEKENEN
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt win ningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 8 DEC 2017

Afzender:

Nijensleek, 7 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is (geen
significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) wordt gesteld op
42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198;

Winningsplan Vermilion februari 2017).
Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in het 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO

rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van
5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk.
Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-meting
door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen of er in
een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in
aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van
de bodemstructuren van een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het
zgn. opslingeri ngsprincipe door 'zgn. slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade
aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor
de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en schade
procedure exact in zijn werk gaat, inclusief woningverbetering waar nodig en een waarborgfonds.
Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Tevens
dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen te worden toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project afstemmings
programma te hebben en zich hiernaar te gedragen. Dit is tot op heden niet gecommuniceerd of
uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit
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winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook
dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met

onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy opnieuw
opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de Mijnbouwwet en
de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in
het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou, in tegenstelling tot wat nu het geval is, met combinatie (trillings- en bodemdaling)

sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om
schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb, Technische commissie bodem beweging, en het
OMEM, Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
6. staatstoezicht op de Mijnen heeftVermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld

als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de
vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak vanVermilion en
SodM om dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijfVermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van aanleveren

van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er een onafhankelijke
toezichthouder (SodM) maandelijks de productienormen controleert. Bij overschrijding van de
normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden, hetzij reeds in produktie genomen,

hetzij nog plannen voor inproductiename (o.a. De Blesse, De Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse,
Wanneperveen, Nijensleek). Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te
worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage
uit velden in Groningen die voor extra mijn bouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen
leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Het gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en
bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt defin itief veranderd.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op

vervuiling van drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen is dat op geringe afstand - zeker vanaf ons adres - zandwin ningsgebied ligt

wat nog 20 jaar door produceert, onduidelijk wat het effect van de winning hierop is. Bovendien zal
dit zandwinningsgebied binnenkort nog aanzienlijk worden vergroot.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit. Deze zijn

niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige
wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Ik ben van mening dat noodzakelijke besluiten
gecoördineerd worden, maar deze liggen thans niet ter inzage. Een en ander is in strijd met de wet
nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunningactiviteit een nieuwe vergunning en een
nieuwe procedure noodzakelijk is.
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14.

Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving, hetzij

gepland, hetzij al in uitvoering,

er

een afstemmingsplan dient te komen voor deze omgeving vanwege

toekomstige ontwikkelingen (zoutopslag met zijn zoutwinning, C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en maakt plannen voor het
uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats noodzakelijk is.
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Aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 8 DEC 1.017
Steenwijk, 06-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermillion Energy Netherlands BV
(hierna: Vermillion)

Geachte heer/mevrouw,
Onderstaand onze zienswijze:
1.

In het wi nningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is. De kans op
geïnduceerde seismische activiteit wordt gesteld op 42% +/- 8% met een maximale magnitude van 2,5 op de
schaal van Richter. ( bron TNO 2012 R10198, winningsplan Vermillion febr. 2017)
De kans op bodemtrilling is in het slechts denkbare scenario 50%. Dit is de hoogste schaal volgens de
"Deterministische hazard analyse voor geïndiceerde seismiciteit in Nederland". De bebouwing in een straal
van 5 km. vanaf de randen van het veld verschilt sterk in bouwlundige eigenschappen.
Wij stellen daarom dat 100% van de opbouw in de geincludeerde gebieden (inclusief dus onze woning) een
bouwkundige nul-meting door een onafhankelijk ( NJVRE) bureau moet hebben om vast te kunnen stellen of
wanneer het ergst denkbare gebeurt sprake is van schade aan de opbouw. Inclusie van de gebieden die
hiervoor in aanmerking komen moet worden vastgesteld door een onafhankelijke geoloog met kennis van
bodemstructuran op.eeruip
ie te van 10 tot20 meter.Jlit.amdat de..seismische activiteit door
"slappe" grondsoorten versterkt kan worden, waardoor schade aan gebouwen buiten het winningsveld
groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. ( Dit is ook de trieste ervaring in Groningen en Drenthe)

2.

Vooraf aan de winning moet voor de bewoners van het gebied duidelijk zijn hoe de 0-metingen de schade
procedure exact in zijn werk gaat, inclusief aardbevingsbestendig maken en waarborgfonds. Ook moet
bekend zijn hoe waardevermindering van woningen wordt gecompenseerd. Het is onze zienswijze dat dit
gefinancierd dient te worden door Vermillion en dat alles dient te worden gebaseerd op het principe van
"omgekeerde bewijslast" voor bewoners. (zie ook hoe dit in Groningen is geregeld)

3.

Conform "gedragscode gaswinning kleine velden" behoort Vermillion een project-afstemmingsprogramma
te hebben en zich daarnaar te gedragen. Dit is tot op heden niet gecommuniceerd en/of niet uitgevoerd.
Ondanks de uitdrukkelijke paragraaf in het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hierdoor
wordt ons wantrouwen en de onzekerheid tegen Vermillion en tegen gaswinning op minder dan 5 km. van
onze woning vergroot.

4.

Wij zijn van mening dat de enige juiste stap die de minister kan zetten het met onmiddellijke ingang
stopzetten van de huidige ontwerp procedure is en deze vervolgens opnieuw in te zetten, waarbij Vermillion
opnieuw de opdracht krijgt om te handelen volgens de gedragscode en met name de paragrafen over
communicatie en participatie goed uit te voeren.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trilling en bodemdaling) sensoren
uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan
gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk
Meten Effecten Mijnbouw).

86 van 345

0038
6.

staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld als
Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde
hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion e n SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Wij stellen dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van aanleveren van
cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stellen wij dat er een onafhankelijke
toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen
wordt een handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie genomen hetzij nog
plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen,
Nijensleek) Wij stellen dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het
SodM en TNO. Daarmee refereren wij tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in
Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of
deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van
risico's.

9.

Het gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Onduidelijk en
onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en bodemkundig e waarden doet.
Bodemopbouw wordt definitief veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling
drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is
gehouden met onderling verbonden gebieden.

4-1'- Niet meegenomen dat op.geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar door produceert,
onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze zijn niet getoetst
aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige wetgeving die de fysieke
leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze
liggen thans niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijzig ing of uitbreiding van een reeds
vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.

14. Daarnaast stellen wij dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving, hetzij gepland,
hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen
(afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren van
aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats noodzakelijk is.

Hoogachtend,
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Stichting Natuur- en Milieuplatform Steenwijkerland

KvK:.oson270
Bank: 1053.81.209

fT 3 DEC 2Rt1

Betreft: Zienswijze vergunning tot gaswinning Eesveen

Oldemarkt, 11 december2017

Geachte dames/heren,

Hierbij maakt het NMPS gebruik van de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze
met betrekking tot verlenging van de vergunning voor gaswinning te Eesveen.
Ons belang in dezen blijkt al duidelijk uit de naam: Natuur- en milieuplatform.
Zoals u bekend, dragen fossiele brandstoffen in belangrijke mate mee aan de opwarming
van de aarde en daarmee aan milieuproblemen zoals verlies van biodiversiteit.
Voorspellingen over bodemdalingen e.d. zijn ook niet meer dan dat: voorspellingen. Er
kunnen altijd andere factoren een rol blijken te spelen dan voorzien, waardoor
berekeningen niet meer kloppen en mogelijk milieuschade optreedt.
Alternatieve, duurzame energiebronnen moeten voorrang hebben. DaarmeéKän vandaag
nog begonnen worden anders is het onmogelijk om de klimaatafspraken van Parijs, waaraan
Nederland gehouden is, te halen. De exploitatie van nog meer gas is het paard achter de
wagen spannen. Ook staat het haaks op de inspanningen voor verduurzaming van de
gemeente Steenwijkerland (actie g1000) en zal de burgers niet bepaald motiveren.
Wij behouden ons het recht voor onze zienswijze nader uit te werken.
Hoogachtend,

namens NMPS
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lnspraakpunt winningsplan Eesveen
07-12-17
B etreft: mijn zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

0 8 DEC Z017

Geachte heer, mevrouw,

Hopelijk heeft u het programma "BEERPUT NEDERLAND" van 04-12-2017 opNP02 gezien. Zo nee,
kijk dan a.u.b. op programma gemist, want het vieze spell etje van de overheid en grote bedrijven is
sinds de jaren 80 niet verbeterd. Hooguit veranderd. Een uitspraak van

Emeritus

Hoogleraar Veiligheid TU Delft zegt meer dan genoeg. "Dat is het gevolg van een politieke situatie
waarin de rol van de overheid wordt verschoven van de hoeder van de veiligheid en het welzijn
van de burgers naar de maximale dienst van een bedrijf. Dat is nu meer dan 20jaar bezig en daar
gaan we nu de gevolgen van zien. Van allerlei geheimen." (hij doelt op geheime afspraken tussen
overheid en bedrijven onder het mom van werkgelegenheid.

Uitspraken Vermillion: wij hebben gas gevonden

wij denken dat .. ".

volgens berekening

.. .... wij gaan ervan uit ....... {termen gebruikt op informatieavond en tv oost)
hier heb ik een eigen versie opgemaakt.
ik heb een brommer,
ik denk dat ik met toegevoegd materiaal hier een auto van kan maken.
volgens berekening kan deze dan 140 km per uur rijden.
ik ga ervan uit dat deze de veiligheid niet schaad.
Er was op de bovenstaande informatieavond )ook een medewerker van TU Delft en een
medewerker van het Ministerie van Economische zaken aanwezig om vragen te
beantwoorden. EINDCONCLUSIE: Je kon alle twee de antwoorden 1 op 1 op die van de
voorlichter van het bedrijf Vermillion leggen. De antwoorden waren zo goed op elkaar
afgestemd, dat er alleen meer vragen en wantrouwen ontstond, dan dat deze opgelost
werden. HOE ONAFHANKELIJK ZIJN DEZE 2 INSTITUTEN. Heb gewezen op de aanwezigheid
van de "gas" kaart(bijla ge 2)van 2012. Daar kreeg ik niet eens antwoord op. De
voorlichter ging gewoon verder met een ander persoon, want die stelde een "betere" vraag,
waarop hij wel een antwoord op wist.
Hieronder de algemene zienswijze.die ik heb aangepast, zodat deze wel "mijn" zienswijze is
geworden.
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is (geen
significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) wordt gesteld op
42%

(+/- 8%) met een maximale

magnitude van 2,5 op de schaal van R ichter (bron TNO 2012 R10198;

Winnings plan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case'
scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in N e derland'.DE MEETGEGEVENS
GAAN VIA VERMILLION NAAR TNO EN DE MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN. HOE
BETROUWBAAR IS DAN HET ONAFHANKELIJK ONDERZOEK. De beb ouwing in de dorpen en wijken
binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige
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eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde
gebieden een bouwkundige 0- meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet
hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door
een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10

20 meter.

Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. opslingerings principe door' slappe grondsoorten'
versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan
dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe. (Bij schade is Vermillion terug naar Canada en niemand is meer

verantwoordelijk.)
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0- meting en schade
procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering (aardbevingsbestendig maken ) waar
nodig en een waarborgfonds waar Vermillion niet beheert. Hierin dient ook verwerkt te worden het
aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door Vermilion. (Door alle

reuringin de kranten kan ik nu mijn huis vraagprijs 160.000 euro al niet verkopen. ) Tevens dient
daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project afstemmings
programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet gecommuniceerd of
uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit
winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook
dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet. (het gaswingebied i s

sterk veranderd sinds 2012, maar wel in het voordeel van Vermillion. ZIE BIJLAGEN)
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy opnieuw
opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de mijnbouwwet en
de'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in
het ontwerp winninsg plan.

5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en bodemdaling)
sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om
schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).

6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld
als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de
vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te voorkomen. (Vermillion heeft zich onbetrouwbaar opgesteld in het verleden,

timmer dit dicht voor de veiligheid en leefbaarheid van de burgers). HOPELIJK LEERT IEMAND IETS
VAN HOOGLERAAR

of is hij niet deskundig genoeg, omdat hij niet de goede preek

preekt?????? (zie verhaal bovenaan)
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van aanleveren
van

cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet hetgeval is stel ik dat er een onafhankelijke

� .(.) 2"
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toezichthouder (SodM) maandelijks de productie normen controleert. Bijoverschrijding van de
normen wordt DE PRODUCTIE GESTOPT.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie genomen
hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse,
Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te
worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage
uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen
leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Bodemopbouw wordt definitief veranderd. (hier veengrond)

10.

De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op

vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat
geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.

11.

Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze zijn

niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige

wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke besluiten
gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet
nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe
procedure noodzakelijk is.

12.

De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uit

faseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats noodzakelijk is.
Heb 2 bijlagen bij deze zienswijzegedaan,waarbij bi
l jkt hoe onbetrouwbaar het proces verloopt

zonder inmenging of goede informatie richting de burger.

Eesveen

Bijlage

07-12-2017

1:

een kaartje van dit gebied uit

2012. Toen hadden ze het

alleen over watertransport en zo. Zorgen

waren overbodig. Op het kerkhof van Eesveen zakt de grond altijd wel door natuurlijke

bodemdaling en moeten ze elk jaar wel een paar zerken rechtzetten. Sinds 2015 zakken veel meer
zerken schuin en de opvulling is soms meer dan Sem per jaar. In sommige tuinen zie je "spontane"
kuilen van meerdere diameters wat niet normaal is in dit gebied. Dit heb ik verteld en wordt gewoon
zonder onderzoek als broodje aap weggeveegd.
Bijlage

2:

Onnatuurlijk scheidslijn van gaswingebied.
In het ontbrekende stukje gaswingebied (zie cirkel en kaart

2012) zijn nu

al bodemdalingen van Sem.
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Kennisgeving ontwerp
instemmingsbesluit wijziging
winningsplan Eesveen, Ministerie van
Economische Zaken
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerp
instenvningsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Eesveen ter inzage. Iedereen kan
reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat
hoe dat aat.

Wat verandert er bij de bestaande gaswinning in Eesveen?
Uit het gasveld Eesveen (in rood aangegeven op de kaart) wordt door Vermilion Energy Netherlands B.V.
sinds 2015 gas geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch gezien in de provincies Drenthe en Overijssel
onder de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Vennilion heeft een gewijzigd winningsplan
inged iend voor de bestaande gaswinning uit het Eesveen gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het
verlengen van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een acbJalisatie van
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248

·oa DEC2D17

2250 AE Voorschoten

Betreft: Zienswijze als reactie op het ontwerp-instemmingsbesluit

wijziging winningsplan Eesveen.

Steenwijk, 6 december 2017.

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen,
zoa Is vermeld in de Staatscourant nr. 62525 d.d. 2 november 2017, dienen onde rgetekende
en medeondertekenaar

hierbij hun zienswijze in met betrekking tot bovengenoemd

plan.
t.a.v

het niet centraal stellen van de belangen der bewoners van het winningsgebied en omgeving

daarvan:
In het ontwerp-instemmingsbesluit

wordt niet, of niet voldoende vastgelegd, dat naast te behalen

economisch belang bovenal de belangen van de bewoners van het winningsgebied centraal moeten
staan.
t.a. v het risico van niet in te schatten extra bodemdaling ten gevolge van verhoogde gaswinning:
In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt niet voldoende, of slechts in algemene bewoordingen
aangegeven, dat niet te voorspellen extra bodemzakking ten gevolge van verhoogde gaswinning in
de toekomst mogelijk is.
t.a.v. beperkte, onvoldoende nulmeting met betrekking tot eventuele schade door bodemverzakking
als gevolg van verhoogde gaswinning:
In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt niet vastgelegd waar nulmetingen plaats zullen vinden,
vóórdat Vermilion overgaat tot verhoogde gaswinning. Een nulmeting uitgevoerd door daartoe
bevoegde instanties, niet zijnde Vermilon, in de dichtbevolkte woonwijken Nieuwe Gagels 1 en Il van
Steenwijk zal zeker moeten worden vastgelegd in het ontwerp-instemmingsbesluit. Deze specifieke
locaties bevinden zich aan de rand van het door Vermilion geschatte gebied waar bodemverzakking
plaats zal vinden. Deze nulmeting dient ter vaststelling van de eventuele bodemverzakking nu en in
de toekomst, veroorzaakt door verhoogde gaswinning door Vermilion of enig ander
gaswi nni ngsbed rijf.
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ta.v. een in te stellen Schadefonds Bodemverzakking.
In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt niets vermeld over de noodzaak tot het instellen van een
Schadefonds Bodemverzakking, waarin door Vermilion voor elke kubieke meter gas die zij wint, een
reële bijdrage wordt gestort.
In de toekomst zal uit het Schadefonds Bodemverzakking eventuele schade veroorzaakt door de
verhoogde gaswinning uitbetaald moeten worden aan getroffen bewoners van het grondgebied en
omgeving, waaruit gas gewonnen wordt door Vermilion of enig ander gaswinningsbedrijf. Dit fonds
zal moeten worden beheerd door de Gemeenten Steenwijkerland en Westerveld,die zorgdragen
voor de toekenning van reële vergoedingen aan getroffen bewoners uit bovengenoemd gebied.

t.a.v. noodzaak uitbreiding van huidige vergunde gaswinning:
In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt niet of nauwelijks gerefereerd aan maatregelen die
moeten worden genomen om de behoefte aan gas in de komende transitieperiode juist te beperken.
De gemeente Steenwijkerland stelt in haar plannen, dat zij met haar beleid wil inzetten op gasloos
wonen in de toekomst. Een uitbreiding van de vergunning verlenen aan Vermilion tot verhoogde
gaswinning op haar grondgebied staat haaks op dit plan.
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Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen

0 8 DEC 2017
Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.

Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermillion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting aan
gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het voorschrift alleen
niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
-scrraäëafwikkë1ïng voldoende gegarandeerd zijn:Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van kracht
laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen
dat wanneer Vermillion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet meer of onvoldoende
aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en compensatie te allen tijde is
gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds
mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar verbreden naar alle rechtspersonen.
Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het principe van omgekeerde bewijslast geldt
voor dit gasveld. Vermillion moet dan dus in geval van schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van
de gaswinning.

Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling overeen
blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren verder om de
voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte worden gesteld
wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio zichtbaar
te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als bewoner
van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te nemen in het
instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
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Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk moet
zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg past u dit
nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners. Het winningsplan
en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het burgerperspectief, niet aan de
ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.
Hoogachtend,
Handtekening:

Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres

�
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

08-12-2017. Eesveen.

Inspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250AE Voorschoten

0 9 DEC 2017

Telefoon

.

Betreft: zienswijze inzake ontwerp<winningsplan Eesveen> doorVermilion Energy.
Geachte heer/mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
De problemen die in Groningen al zijn willen wij niet graag hier in Overijssel en Drenthe en
dat alles door de winnen van Gas.
Wij hebben toch een akkoord gesloten in Parijs.
Als vermillion zo zeker is van zijn zaak dat er geen aardbevingen komen laat het dan even
zwart op wit zetten.
Tot onze grote verbazing zien wij op het internet staan de foto van huizen stallen en
boerderijen die ze hebben vast gelegd met alle commentaar van dien.
Probeer nu maar je onroerendgoed te verkopen in de kop van Overijsel.
Hier een veen gebied waar de grond niet stabiel is
De naam Eesveen / Wapserveen moet je al wat zeggen<het licht moet aan gaan>
Wij hebben hier veel boerdrijen met mest kelders wanneer deze gaan barsten of scheuren dan
is de Ramp niet te overzien <mest die van september tot en met eind februari wordt
opgeslagen>
Graag zouden wij op de plaats van de installatie zonnepanelen zien verrijzen
Mocht er schade ontstaan is er dan ook iemand die daar klaar voor staat of is het net zo als in
Groningen liever niemand thuis.
Wij hebben in Groningen een hele dag onze ogen uitgekeken, je word er niet blij van wat daar
mensen is overkomen,Grote borden bij makelaars, huizen te koop Veel huizen die gestut
worden met balken en planken.
Is er schade protocol.
Er is bij ons huis geen 0 meting gedaan.
Doen ze dat nog endoor wie <keurt de slager niet zijn eigen vlees >
De vraag is alles wel openbaar en transparant is.
Waar kunnen we vinden hoeveel er Gas word gewonnen.
Wat doen wij aan de waarde vermindering van huis of straks niet verkoopbaar.
De waarschuwing gaat nu al rond koop geen huis bij de Gaswinning in Eesveen.
Wij willen niet graag alleen de Lasten maar toch ook wel de Lusten
Wij zien Uw reactie graag te gemoed.
Met vriendelijke groet.
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TELBPOON

G1adà heer, mewouw.

Ondas.taaldmlnJielallR
1.
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verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische- en bodemkwidige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het watetwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuilingdrinkwater en gewlgen voor YOOn'aden grondwater is

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderting
verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinnin�bied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beinvtoed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet setoetst aan de Wet natuurbeschermins, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke I� betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liaen thans
niet ter inzage,

een

en ander is in strijd met de wet nu bij wijzigingof uitbreiding van

een reeds verguMi ng activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.
14.. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactivtteit in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwaterops1ag. zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardps. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Van:

0 9 DEC 2017

Wapserveen, 8-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'Winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Mevrouw, Mijnheer,
Hierbij bied ik u mijn zienswijze op bovengenoemd dossier aan.
1.

In het ontwerpwinningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door
bodemtrillingen gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde
seismische activiteit (aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een
maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter {bron TNO 2012 R10198;
Winningsplan Vennilion februari 2017). Mijn zienswijze: De kans op bodemtrilling is
in het 'worst-case' scenario 50% {42%

+/-

8%, bron TNO rapport 2012 Rl0198). Dit is

de hoogste schaalvolgens de 'Detenninistische hazard analyse voor geïnduceerde
seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal
van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige
eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de
geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau
{NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case
scenario sprake zal zijn van schade aan opbouw. Welke gebieden hiervoor in
aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke
geoloog met kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10- 20 meter. De
reden hiervan is dat seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door
'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten
het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Hiermee is veel
ervaring opgedaan in de gaswinningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2.

Voorafgaande aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe
de 0-meting en schadeprocedure exact in hun werk gaan inclusief woningverbetering
(aardbevingsbestendig) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt
te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Tevens dient daarbij
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de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen, te worden
toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen. Dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd, ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stop dient te zetten en opnieuw laat opstarten, waarbij hij
het bedrijf Vermilion Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie
en participatie zoals bedoeld in de mijnbouwwet, het ontwerp lnstemmingsbesluit
en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en
dit vast te leggen in het ontwerp winningsplan.

S.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatiesensoren
(trilling- en bodemdaling-) uitgerust moeten worden, volgens de laatste stand van de
techniek. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan
gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de in de vergunning toegestane
hoeveelheid te winnen aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van
Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
productienormen dient te controleren. Bij overschrijding van de normen dient een
handhavingstraject te worden ingezet.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden, die hetzij reeds in
productie genomen zijn, hetzij waarvoor nog plannen zijn voor het in productie
nemen (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wapserveen,
Nijensleek). Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te
worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens aan onlangs bekend
geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben
gezorgd. Het i s op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze
met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van
risico's.

9.

Het gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Onduidelijk en onvoldoende beschreven is welke betekenis de
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gaswinning heeft voor deze archeologische en bodemkundige waarden. De
bodemopbouw wordt in ieder geval definitief veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
De kans op vervuiling van drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende ingeschat, omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden
gebieden.

11. Niet meegenomen is dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt dat nog 20
jaar in productie zal blijven; onduidelijk is wat het effect van de gaswinning hierop.

12. Provinciale ontwerpontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit;
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, de Wet ruimtelijke ordening,
de Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt weliswaar dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden, maar deze
liggen thans niet ter inzage. Een en ander is in strijd met de wet, aangezien bij
wijziging of uitbreiding van een reeds bestaande vergunningsactiviteit een nieuwe
vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan moet
komen voor deze omgeving in verband met toekomstige ontwikkelingen zoals
afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag en geothermie.

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats wel noodzakelijk en opportuun is.

1k verzoek u om mijn zienswijze in u

rming op dit dossier te betrekken en mij hierover te

informeren.
Hoogachtend,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: aanmerkingen gaswinningsplan Eesveen door Vermilion Energy
Bijlage: aanmerkingen gaswinningsplan Eesveen doorVermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,

0 9 DEC Z017

Hierbij geef ik u mijn zienswijze over het winningsplan voor Eesveen. Ik ben bang voor negatieve
materiële, financiële gevolgen voor ons, overige omwonenden en voor het milieu. Daarbij vraag ik
mij af of gaswinning nog wel rendabel is wanneer er voldoende tijd, energie en geld gestoken wordt
in het bewaken van de gevolgen voor omwonenden en het milieu? Daarom wil ik u aanraden af te
zien van de plannen om gas te winnen in onze omgeving. Als het niet netjes kan om financieel nog
aantrekkelijk te zijn, dan liever niet. Zie ter verduidelijking de uitgebreide punten van aandacht in de
bijlage. Ik hoop op uw medewerking en dank u bij voorbaat voor uw reactie,

Hoogachtend,
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Aanmerkingen gaswinninpplan Eesveen door Vermilion Energy
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen)
wordt gesteld op 42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van

Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De
kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport
2012 Rl0198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen
een straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige
eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de
geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau
(NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case
scenario sprake is van schade aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in
aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke geoloog
met kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10

-

20 meter. Dit omdat

seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten'
versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter
kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de
winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting
en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te
worden het aspect van 'Waardevermindering aan woningen'. Tevens dient daarbij de
omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de
het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in
de mijnbouwwet, het ontwerp lnstemmingsbesluit en de 'Gedragscode gaswinning kleine
velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp
winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden (volgens de laatste stand van de
techniek). Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan
gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente
Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
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overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een
plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van
aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat
er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen
controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie
genomen hetzij plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega,
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in
zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik
tevens aan onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra
mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze
velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een
andere afweging van risico's.

9.

Het gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is, wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. De bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. De
kans op vervuiling van drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
-

.-

-

-

-

-

onvoldoende aangetoond, omdat er geen rekening gehouden is met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen is, dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt, wat nog 20
jaar door produceert en het is onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit.
Deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangegeven
wordt, dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden, maar deze liggen thans niet
ter inzage. Een en ander is in strijd met de wet daar voor wijziging of uitbreiding van een
activiteit waarvoor reeds een vergunningverleend is, een nieuwe vergunning en nieuwe
procedure noodzakelijk zijn.
14. Daarnaast vind ik het noodzakelijk, dat er gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in
de naaste omgeving (hetzij gepland, dan wel in uitvoering), een afstemmingsplan komt
voor deze omgeving. Dit gezien de toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag,
zoutwinning, C02 opslag, geothermie}.
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor
het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats
noodza keiijk/wenselijk/toelaatbaar is.
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Ministerie van Economische zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/ Vinkega
Postbus 248
2500 AE Voorschoten

09 DEC2017

Eesveen, 6 december 2017
Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/ Vinkega

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen / Vinkega.
Nulmeting

Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen/ Vinkega. U geeft in
het voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeafhandeling

In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade geri11g_is. Maacsch�e is nooit geheel uit te
sfuiten. V
oo r mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en �bjectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemm ingsbesluit pas van
kracht Jaten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneer Vermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermil ion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.
Daarnaast maak ik mij ernstige zorgen dat een buitenlandse firma de schade dient te vergoeden. Ik
wil graag dat er garanties zijn dat ook in de toekomst deze firma( of haar rechtsopvolgers) garant
staat voor een deugdelijke schadeafhandeling.

Gebiedsfonds

In uw ontwerpbesluit is niets te lezen over het (deels) teruggeven van de opbrengsten uit de
gaswinning aan het gebied. U zou op kunnen nemen om een gebiedsfonds in te stellen, waaruit
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bibliotheken, dorpshuizen en speeltuinen gefinancierd
kunnen worden.

Onzekerheden

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
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In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling
overeen bli jft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren
verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte
worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het win ningsplan aangegeven grenzen
verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als
bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te
nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.

Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het
burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen/ Vinkega. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de
hoogte houdt.
Hoogachtend,
Handtekening:

110 van 345

.f

0048

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 9 DEC 2017
naam l
Naam: (eigen
.
Adres: (eigen adres)
Plaats en datum:

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy Netherlands B.V.
(hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5

op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de

'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau {NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
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verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren {bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder {SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte en effecten van lozing afvalwater in

het voorkomen Nijensleek zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling
drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk
risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit (zie ook problematiek
afvalwater Twente/Slochteren). Tevens is onvoldoende duidelijk wat de
toxicologische samenstelling is van dit afvalwater.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de

lagere frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen.

14. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

15. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

16. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DG Energie, Telecom

en

Mededinging, Directie Energie

en

Omgeving

Postbus 20401

2500 EK Den Haag
Eesveen, 12 december 2017.
Betreft: Zienswijze Winningsplan Eesveen
Geachte mevrouw
Van

vrijdag

3

november

ontwerpinstemmingsbesluit

2017
voor

tot
het

en

met

gewijzigde

donderdag

14

winningsplan

december
Eesveen

2017

ter

ligt

het

inzage.

Het

ontwerpinstemmingsbesluit, winningsplan, bijbehorende adviezen en algemene informatie zijn gebruikt
wor deze zienswijze.
Ondergetekende heeft grote zorgen over de gaswinning in het Gasveld Eesveen, dat zich onder onze
gemeente uitstrekt. Er is sprake van bodemdaling en gebouwschade ten gevolge van de gaswinning.
Bodemdaling als gevolg van de gaswinning, maar ook mogelijke gaslekkage langs de buitenkant van
de put(ten), hebben al gezorgd voor gebouwschade aan mijn woning en bedrijfsgebouwen.
Ondergetekende roept op het laatste miljard kuub aardgas in het Eesveen Gasveld inclusief de
uitbreiding richting Wapserveen niet te winnen om verdere problemen te voorkomen. We maken
bezwaar tegen het Ontwerpbesluit en dienen hierbij een zienswijze in. Het gaat hier weliswaar
"slechts" om een actualisering van het bestaande Winningsplan, maar er wordt in het Winningsplan
onvoldoende rekening

gehouden met voortschrijdend inzicht door nieuw onderzoek,

met een

veranderde beleving van de gaswinning door de bevolking en met de maatschappelijke commotie als
gevolg van mijnbouw activiteiten.
Onze bezwaren kunnen als volgt worden omschreven:

1.

De informatie vanuit Economische Zaken en Vermilion aan de inwoners van Eesveen en
omgeving specifiek over de aardgaslocaties rondom het dorp is sinds jaar en dag zwaar onder
de maat. Lokale en provinciale overheid blijken bij navraag niet goed geînformeerd.

2.

Wij zijn van mening dat het Winningsplan niet geactualiseerd mag worden voordat absoluut
duidelijk

is

dat

er geen verdere

materiêle en/of immateriêle

schade als

gevolg

van

bodembeweging en/of bodemdaling door de gaswinning in Eesveen zal ontstaan. Er wordt in
het Winningsplan voorbijgegaan aan het risico op mijnbouwschade. U bent gehouden daar
acht op te slaan en de belangen en de veiligheid van de inwoners van Eesveen mee te laten
wegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht én artikel 1.1 lid 2 Wabo jo. art. 1.1 van
de wet milieubeheer (onder gevolgen voor het milieu worden in ieder geval verstaan gevolgen
voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren,
planten

en

goederen,

van

water,

bodem

en

lucht

en

van

landschappelijke,

natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de beheersing van het klimaat,
alsmede van de relaties daartussen).

3.

Ons valt op dat voor het winnen van gas uit het veld Eesveen geen MER is uitgebracht door
Vermilion. Gezien het feit dat een MER pas nodig is, indien meer gas wordt geproduceerd dan
3

ca. 500.000 nm /dag, is het mijR onze zienswijze, dat een MER gekoppeld hoort te worden
aan de mijnbouwactiviteit

en

niet aan een hoeveelheid geproduceerd gas. De vermoedelijke

gaslekkage langs de buitenkant van de put(ten) kan bij elke put plaatsvinden

en

is alleen

afhankelijk van de heersende reservoirdruk.
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4.

Het Winningsplan heeft te weinig oog voor risico's voor de mens

en

'JOOr gebouwen. Wij

wijzen erop dat tot op heden geen bevingen en/of trillingen zijn geregistreerd in het Gasveld
Eesveen. De beving. met het epicentrum in het de Hoeve gasveld is op 9 km afstand van mijn
woning. Het KNMI registreert geen bodemtrillingen in mijn leefomgeving, maar ik heb wel
gebouwschade. Lichte trillingen worden door het KNMI niet opgenomen, maar mogelijk zijn
die er toch wel geweest in mijn leefomgeving. Het zou aanbevelenswaardig zijn door het
KNMI geofoons te

laten

plaatsen in de leefomgeving van gasveld

Eesveen om

alle

bodembewegingen te registreren.

5.

Er bestaan grote zorgen bij ons over de gevolgen van de gaswinning. Er is al veel materiêle
schade aan huis

en

bedrijfsgebouwen met waardevermindering van onroerend goed tot

gevolg. Er is ook veel immateriêle schade.

6.

De integriteit van de putten is niet gewaarborgd. Bij de initiêle reservoirdruk kan gas
weglekken langs de LCCS (last cemented casing shoe) naar het maaiveld. Er zijn in het
winningsplan geen LOrs (leak of tests) of Mlrs (mechanical integrity tests) genoemd om de
integriteit ta.v. gaslekkage te waarborgen. De afdichting van het cement is de enige barrière
voor voornoemde gaslekkage. Als deze barrière faalt is er geen plan van Vermilion om de
schade effecten te voorkomen. De gaslekkage heeft een negatief effect op de hydrologisch
stabiliteit van de bodem onder mijn woning, waardoor zetting schade is opgetreden. De
schade heeft een permanent karakter, omdat door hydrologische werking de lekkage zijn weg
naar het maaiveld voortzet door de hydrostatische druk op het gaslek volume. Onze
zienswijze is derhalve om de bestaande putten veilig af te werken, waardoor eventuele
lekkage in een eerder stadium gezien wordt en passende maatregelen kunnen worden
genomen om gaslekkage tegen te gaan. Nu is het nog gebouwschade, maar het vrijkomen
van gas aan het maaiveld kan ook andere schade tot gevolg hebben en dat bezorgt ons veel
angst

7. Wij wonen zelf op

maar 180 meter van de locatie van Eesveen, maar de put(ten) hebben een

veel gedevieerder karakter. Hierdoor is het volgens ons noodzakelijk om nulmetingen rond
mijnbouwactiviteiten te doen tot wel 5 km buiten het gasveld.

8.

Het is volgens mij ons belangrijk om boringen en het boringproces ook integraal mee te
nemen in de winningsplannen, omdat afdichtingen van putten dan meer in beeld worden
gebracht Nu wordt je alleen maar geconfronteerd met een winningsplan wat uitgaat van
veilige putten.

Conclusie:
Wij verzoeken u om het Winningsplan niet om te zetten in een definitief besluit en Vermilion aan te
zetten tot een gedegen onderzoek naar de gaslekkage langs de buitenkant van de putten. De
aardgaswinning heeft al te grote gevolgen gehad voor ons. Ook moet de veiligheid van onze woning
worden gegarandeerd en moet de overheid gepaste compensatie bieden voor slachtoffers ( mens en
dier ) en toekomstige schade voorkomen. Mijnbouw gedupeerden uit Drenthe kunnen nu alleen via
een rechterlijke procedure hun ugelijk' afdwingen. Dit heeft tot gevolg dat veel gedupeerden op
voorhand afzien van schademelding. Immers, het is vechten als Klein Duimpje tegen een enorme
reus.
In afwachting van uw definitieve besluit en berichtgeving,
Hoogachtend,
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De Wulpen 12
8347HL Eesveen
Eesveen, 9-12 2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion
Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen)
wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van
Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans
op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 2012
R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een
straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen,
geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden
een bouwkundige 0 meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet
hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan
opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld
moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade
aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie
hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0 meting
en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt
te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door
Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in
Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
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mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en

bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven
en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische
commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan
van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier t e voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van

aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er
een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen controleert. Bij
overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie

genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega,
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn
geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar
onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade
hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei
wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en
bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans

op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende
aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar door

produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze

zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en
overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke
besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in
strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe
vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving,

hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving
gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag,
geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor

het uitfaseren van aardgas. In dat kader wil hier aangeven dat ik ernstig bezwaar maak bij
het winningsplan Eesveen. Dit druist 100% in tegen het klimaatakkoord, de Global Goals For
Sustainable Development en 'Nederland Circulair in 2050' met het bijbehorende
grondstoffenakkoord. Ondersteuning van het winningsplan Eesveen is voor mij een teken
van een onbetrouwbare overheid.
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16 Als laatste wil ik aangeven dat ik mij verantwoordelijk voel voor de gezondheid van zo'n
150 kinderen in de leeftijd 0-12 die ik dagelijks opvang vlak naast de gaswinning. En voor de
gezondheid van zo'n 30 personeelsleden. Het is voor mij onvoldoende onderbouwd dat de
gaswinningsactiviteiten (bv trilling) geen schade aanbrengen (op lange termijn) aan de
gezondheid.
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Mondelinge zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Eesveen
Datum:

14-12-2017, 12:58

uur

Mede namens

In het winningsplan wordt aangegeven dat er geen schade wordt verwacht. De bevingskans is 4%
met een maximale kracht van 2,5 op de schaal van Richter. Dit is vreemd en spreekt elkaar tegen.
In Groningen heeft er schade plaatsgevonden bij trillingen van 2,0 op de schaal van Richter. Er
wordt gevraagd om een nadere toelichting hierop.
Mevrouw heeft pas op de laatste dag kennis genomen van het ontwerp-instemmingsbesluit in de
Steenwijkercourant. Iedereen in het betreffende gebied had een brief moeten ontvangen over de
voorgenomen plannen. Een kennisgeving in een lokale krant is onvoldoende.
De kans op schade is aanzienlijk. Er moet een nulmeting in het gebied waar kans is op
bodemtrilling plaatsvinden. Dit moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau en niet
door Vermilion.
Indien er wel schade is, moet dit goed worden afgewikkeld. Het is nu onduidelijk hoe dit wordt
afgehandeld. Het huis van mevrouw staat op zandgrond in Eesveen. Het lijkt meer de andere kant
op te trillen (andere kant van huis). Maar huizen op zandgrond hebben een grotere kans op schade
als gevolg van trillingen.

Zienswijze is telefonisch opgenomen en verwerkt door

.
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Wapse, 12 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion
Energy Netherlands B.V. {hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand onze zienswijzen:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit {aardbevingen)
wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van
Richter {bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans
op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% { 42% + 8% bron TNO rapport 2012
R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een
straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen;
geen huis is gelijk. Wij stellen dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde
gebieden een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau {NIVRE aangesloten)
moet hebben om vast te kunnen stellen of er sprake is van schade aan gebouwen ten
gevolge van gaswinningsactiviteiten. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking
komen zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de
bodemstructuren van een diepte van 10-20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens
het zgn. opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2. Beoordeling schade door bodembewegingen {dalingen en trillingen) en cumulatieve
effecten.
In bepaalde gebieden is er sprake van overlappende effecten van gaswinningen,
bijvoorbeeld binnen een straal van 5 kilometer van de randen van de gasvelden, zoals
Vermilion ook heeft gebruikt in de seismische risicoanalyse {SRA) voor ESV-2. Vermilion is in
deze regio de uitvoerder van de gaswinningsprojecten Eesveen {ESV-1 en ESV-2), Vinkega en
Wapse en zou een totaaloverzicht moeten hebben van cumulatieve effecten van de
gaswinning.
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Dat zou ook de analysemethodes en berekeningsmodellen van de SRA en de uitkomsten
daarvan in de risicomatrix kunnen beïnvloeden. In het ongunstige geval zou dan een risico in
categorie Il de uitkomst kunnen zijn voor die overlappende gebieden. De minister gaat hier
maar ten dele op inpnd er andere door TNO de opdracht te geven een overzichtskaart van
dit gebied te maken.
In een potentiële probleemanalyse, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming, zouden
de gevolgen van een categorie Il uitkomst moeten worden meegenomen, zeker omdat voor
ESV-2 all één Mmax van 2,5 op de schaal van Richter bepaald is, nota bene de
overgangswaarde van categorie 1 naar categorie ll.

Als bewoners in een overlappingsgebied verlangen wij een adequate bouwkundige nulmeting
aan de gebouwen op ons woonerf,
te Wapse, op ko�sten van Vermilion en
uit te voeren door een erkend onafhankelijk bouwkundig taxatiebureau.
3. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting
en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
{aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt
te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door
Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in
Groningen toegepast.
4. Schade bepaling, schade regeling en schade afwikkeling.
Ter voorkoming van rechtsongelijkheid in de behandeling van schades van burgers in
gebieden van kleine gasvelden en burgers in het grote, zogenaamd 'unieke', Groninger
gasveld, dient de minister de adviezen van de provincie Drenthe en de gemeenten
Westerveld en Steenwijkerland en van de Mijnraad te aanvaarden en te verwerken in zijn
besluit, daarmee de uitspraak van de rechters inzake de schaderegeling voor gedupeerden
van het Groninger gasveld, respecterend.
5. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Wij stellen dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.
6. Daarnaast stellen wij dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winningsplan.
7. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie {trillings- en
bodemdaling-) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven
en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren {bron: Tcbb Technische
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commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
8. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan
van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
9. Wij stellen dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van

aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stellen wij dat
er een onafhankelijke toezichthouder {SodM) maandelijks de productienormen controleert.
Bij overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
10. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie
genomen hetzij nog plannen voor in productie name {o.a. De Bless,, De� Hoevet1Vinkega,
'
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek). Wij stellen dat het inschatten van risico's
in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee refereren wij
tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra
mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden
op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging
van risico's.
ll. Gebied waar gewonnen wordt, heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Daarnaast bevat het gebied vele monumentale panden, te denken aan gebouwen van de
Maatschappij van Weldadigheid die momenteel kandidaat zijn voor een status als UNESCO
Werelderfgoed, karakteristieke oude boerderijen, kerken en hunebedden. Onduidelijk en
onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische-, bodemkundige
en monumentale waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
12. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans
op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende
aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
13. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken. Dit is met name
van belang voor delen van het Holtingerveld, het Drents-Friese Wold en diverse
landgoederen, zoals de Eese.

leze

14. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en
overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke
besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in
strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe
vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
15. Daarnaast stellen wij dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze
omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen {afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag,
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geothermie).
16. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en maakt plannen voor het

uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats
noodzakelijk is.
17. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het productiewater van de nieuwe

productieput ESV-2 en wat de eventuele gevolgen hiervan kunnen zijn.
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Melkveebedrijf en Het Betere BoerenBed De Kalverweide
Kallenkote 48
8345HD Kallenkote
Kallenkote 6 december 2017
Betreft zienswijze inzake winningsplan Eesveen door
Vermillion Energy
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze
Wij zijn een tegenstander van gaswinning in Eesveen.
Ons bedrijf is een melkveehouderij en glamping tenten van
Het Betere BoerenBed.
Wij wonen en werken op bovenstaand adres en vele
gasten komen hier jaarlijks om te recreëren in deze
prachtige omgeving.
Wij zijn van mening dat er onvoldoende communicatie
plaats heeft gevonden. Wij hebben de informatie avond
bezocht.
Wij zijn zeer bezorgd over ons woon-werk- en leef genot.
Door de gaswinnning en de daaruit voortvloeiende zaken
z1Jn WIJ van mening
..

..

.

dat dit grote schade aan kan richtten op ons bedrijf.
https://mail.google.c:om/mail/u/O/#inbox/1602be970637a516
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Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn
- hoe de bouwkundige staat van ons bedrijf nu is
- wat de gevolgen kunnen zijn van gaswinning en alle
gevolgen daarvan op ons bedrijf en gevolgschade

- wie dat vast gaat leggen en of dit een onafhankelijke partij
.

IS

- hoe er vastgesteld gaat worden of eventuele schade aan
ons bedrijf, aan gebouwen en ondergrondse mestkelders /
bovengrondse mestopslag, te wijten valt en veroorzaakt is
aan de
(gevolgen van) gaswinning
- welke onafhankelijke partij die schade op gaat nemen
- wat als er mest vloeit uit de mestkelders door scheuren in
de wanden en wie de hoogte van die schade op gaat
nemen en welk bedrijf / organisatie die schade voor
zijn/haar rekening

gaat nemen.

- wat als er bevingen plaats blijven vinden in de komende
jaren en wij daar blijvend hinder van zullen blijven
ondervinden
- wat als er nieuwe gebouwen gebouwd moeten worden,
wie die schade gaat betalen en in welke mate deze
gebouwen wel bestand zijn tegen de gevolgen van
gaswinning
- hoe er gemeten gaat worden dat er trillingen zijn
- dat deze metingen openbaar zijn
- dat gaswinning onmiddelijk stopgezet gaat worden als dit
zich voordoet
- hoeveel gas er maximaal per dag gewonnen gaat worden
en wat het effect is van een hogere / versnelde gaswinning
- waarom er nu niet gekozen gaat worden voor andere
methoden die gas kunnen vervangen zodat gaswinning
overbodig is
- wat er gaat gebeuren met de ruimtes die ontstaat nadat
het gas eruit is gehaald? Wat gaat daar vervolgens
https:/lmaiLgoogle.com/mail/u/O/#inbox/1602 be970637a516
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ingepompt worden. Niet duidelijk is of daar regels voor
bestaan maar wij
willen op voorhand zekerheid dat er geen schadelijke /
gevaarlijke stoffen in de grond gepompt gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Maatschap
Melkveebedrijf en Het Betere BoerenBed De Kalverweide
Kallenkote 48
8345 HD KALLENKOTE
www. boerenbed. nl/locatie/de-kalverweide

https://mail.google.com/mail/u/O/#inbox/1602be970637a516
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Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen)
wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van
Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans
op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 2012
R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een
straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen,
geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden
een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet
hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan
opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld
moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan
gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld . Zie
hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en
schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te
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worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Tevens dient daarbij de
omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.
Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf cömmunicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet, het ontwerp lnstemmingsbesluit en de 'Gedragscode gaswinning kleine
velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden (volgens de laatste stand van de techniek).
Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te
registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk
Meten Effecten Mijnbouw).
Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente
Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege
hetoverschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan
van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van
aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er
een onafhankelijke toezichthouder (SodM} maandelijks de produktienormen controleert. Bij
overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie
genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega,
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn
geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar
onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade
hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei
wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en
bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.

De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op
vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
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Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar door
produceert, onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.
Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze zijn niet
getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige wetgeving
die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd
worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of
uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk
is.
Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving, hetzij
gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving gezien
toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag, geothermie).
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Melkveebedrijf en Het Betere BoerenBed De Kalverweide
Kallenkote 48
8345HD Kallenkote

Betreft onze 2e locatie
Kallenkote 46
8345 HD Kallenkote

Kallenkote 6 december 2017
Betreft zienswijze inzake winningsplan Eesveen door
Vermillion Energy
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze
Wij zijn een tegenstander van gaswinning in Eesveen.
Wij zijn van mening dat er onvoldoende communicatie
plaats heeft gevonden. Wij hebben de informatie avond
bezocht.
Wij zijn zeer bezorgd over ons woon-werk- en leef genot.
Door de gaswinnning en de daaruit voortvloeiende zaken
z1Jn WIJ van mening
. .

. .

.

dat dit grote schade aan kan richtten op ons bedrijf.
https://mail.google.com/mail/u/Ol#inbox/1602 be970637a516
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Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn
- hoe de bouwkundige staat van ons bedrijf nu is
- wat de gevolgen kunnen zijn van gaswinning en alle
gevolgen daarvan op ons bedrijf en gevolgschade

- wie dat vast gaat leggen en of dit een onafhankelijke partij
.

IS

- hoe er vastgesteld gaat worden of eventuele schade aan
ons bedrijf, aan gebouwen en ondergrondse mestkelders /
bovengrondse mestopslag, te wijten valt en veroorzaakt is
aan de
(gevolgen van) gaswinning
- welke onafhankelijke partij die schade op gaat nemen
- wat als er mest vloeit uit de mestkelders door scheuren in
de wanden en wie de hoogte van die schade op gaat
nemen en welk bedrijf / organisatie die schade voor
zijn/haar rekening
gaat nemen.
- wat als er bevingen plaats blijven vinden in de komende
jaren en wij daar blijvend hinder van zullen blijven
ondervinden
- wat als er nieuwe gebouwen gebouwd moeten worden,
wie die schade gaat betalen en in welke mate deze
gebouwen wel bestand zijn tegen de gevolgen van
gaswinning
- hoe er gemeten gaat worden dat er trillingen zijn
- dat deze metingen openbaar zijn
- dat gaswinning onmiddelijk stopgezet gaat worden als dit
zich voordoet
- hoeveel gas er maximaal per dag gewonnen gaat worden
en wat het effect is van een hogere / versnelde gaswinning
- waarom er nu niet gekozen gaat worden voor andere
methoden die gas kunnen vervangen zodat gaswinning
overbodig is
- wat er gaat gebeuren met de ruimtes die ontstaat nadat
het gas eruit is gehaald? Wat gaat daar vervolgens
https://mail .google.com/mail/u/0/#lnbox/1602be970637a516
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ingepompt worden. Niet duidelijk is of daar regels voor
bestaan maar wij
willen op voorhand zekerheid dat er geen schadelijke /
gevaarlijke stoffen in de grond gepompt gaan worden.

Met vriendelijke groet,
Maatschap
Melkveebedrijf en Het Betere BoerenBed De Kalverweide
Kallenkote 48
8345 HD KALLENKOTE
www.boerenbed. nl/locatie/de-kalverweide

https:l/mail.google.com/mail/u/O/#inbox/1602be970637a516
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

;7 3 DFr. "117
Naam:
Adres:
Plaats en datum: Wapserveen, 12 december 2017

Betreft zienswijze inzake ontwerp winningsplan Eesveen door Vermilion Energy Netherlands
B.V. (hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
Ik stel hierin belanghebbende te zijn gezien de plaats van onze woning ongeveer op het midden van
het gasveld ESV-2.
Daarbij stel ik dat ik geschaad wordt in mijn onbezorgde woongenot omdat onvoldoende/niet
duidelijk is wat ik kan verwachten aan mogelijke schade (hantering schadebegrip zoals bedoeld in de
Mijnbouwwet) door de mijnbouwonderneming.
Tevens stel ik dat ik in aanmerking wil komen voor een bouwkundige 0

meting door een

onafhankelijke daartoe aangewezen onderneming en dat ik niet akkoord ga met een selectieve 0meting door mijnbouwer (Vermilion) en Gemeente Steenwijkerland overeengekomen.
Daarnaast stel ik dat ik in aanmerking wil komen voor plaatsing van een meetinstrument die
bodemtrillingen registreert volgens de meest recente inzichten. (die zowel bodemtrilling als
torsiekrachten registratie).

1.

Van uw voornemen om te komen tot transparante, consistente en
publieksvriendelijke communicatie is bij de inzage van de winningsplan weinig
terecht gekomen (ontwerp instemmingsbesluit). Gecommuniceerd is de
'kennisgeving' zoals ook vermeld in de Staatcourant, in de huis aan huis bladen (in
casus "Das Mooi', 'Steenwijker Expres' 31 oktober jl en een artikel met de kop
'Vermilion houdt inloopavond' in de 'Steenwijker Courant'). Ik stel dat dit
onvoldoende is om in aanmerking te komen voor de term 'publieksvriendelijk' en
'transparant'. Ik stel vast dat de datum van de inloopavond onbekend was bij
bewoners van het gebied tot ikzelf de media heb gezocht om de materie onder de
aandacht te brengen. Daarna was er een sterke opkomst. De tweede inloop
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mogelijkheid was wederom onbekend bij betreffende bewoners. Ik stel dat de
gekozen communicatiemiddelen hierin gefaald hebben.
2.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. De
mijnbouwer communiceert afwisselend dat ze het document niet kennen, dat ze van
plan zijn om hiermee ermee te gaan werken maar dit nog niet geïmplementeerd
hebben in deze casus. Tevens ontkent Vermilion rol te hebben in het vooraf
informeren van bewoners. Hiermee wordt extra wantrouwen en onzekerheid
bewerkstelligd (immateriële schade). Ik stel dan ook dat de punten benoemd in deze
zienswijze eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet en ik
stel vast dat de minister het bevoegd gezag is die moet handhaven (minister van
Economische Zaken en klimaat de heer E. Wiebes). Hierdoor stel ik dat de huidige
procedure onvoldoende tot zijn recht is gekomen en dat ik als bewoner mag
verwachten dat deze procedure opnieuw wordt gedaan (vertrouwen in overheid is in
de huidige procedure ernstig geschaad, ik mag verwachten dat de regie en de
controle hierop door het bevoegd gezag wordt uitgevoerd echter dit is niet het
geval).

3.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan. Vooraf
moeten dan ook het schade begrip zoals bedoeld in de Mijnbouwwet nadrukkelijker
worden uitgewerkt inclusief rollen en verantwoordelijkheden

4.

Monitoring van bodemtrilling zou in tegenstelling tot wat nu het geval is (geofoon)
met combinatie (trillings en bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze
meten nauwkeurigerbevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te
registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het OMEM
Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw). In het winningsveld Wapse zijn deze
sensoren wel toegezegd maar feitelijke plaatsing blijft uit. Ook in het veld Eesveen is
onduidelijk wie hierin welke rol heeft.

5.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

6.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
productienormen controleert en transparant produceert. Bij overschrijding van de
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normen wordt een handhavingstraject gestart door het SodM. Ik stel vast dat
onvoldoende is uitgewerkt welke hoeveelheden en fluctuaties toelaatbaar in relatie
tot veiligheid en voorkomen van mijnbouwschade.

7.

In mijn ogen is er weinig onderbouwing voor het gebruikte model voor bodemdaling
hoewel er wel aanwijzingen zijn dat deze er wel eens behoorlijk naast zit
(ARMA2016paperSubsidence Fryslan).

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Onduidelijk is hoe dit is
getoetst. Wel heeft de Provinciale overheid hierop aangedrongen echter die is niet
meegenomen in uw ontwerp instemmingsbesluit. Ik stel dat dit wel wenselijk is
gezien de huidige inzichten.

9.

De snelheid van winning is gerelateerd aan het optreden van bodemtrillingen stelde
het SodM onlangs vast in het Groningergasveld. Versnelling van de drukafname valt
samen met de aardbevingsdichtheid. Daarom is het advies van het SodM om tot
optimalisatie val clusteroperaties te komen teneinde regionale risico's te vermijden
dan wel zo laag mogelijk te houden. Ik zie deze beoordeling niet voldoende terug.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte en effecten van lozing afvalwater in
het voorkomen Nijensleek zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling
drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk
risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit (zie ook problematiek
afvalwater Twente/Slochteren). Tevens is onvoldoende duidelijk wat de
(toxicologische) samenstelling is van dit afvalwater. Er wordt gesteld dat dit
'condenswater' (=zoetwater) is en water uit het vermogen bij de 'eindfase' van de
winning (=zoutwater). Echter is beide gevallen is onvoldoende duidelijk wat het
effect is op de 'harde bovenlaag' in casu het Anhydriet. Ook is niet duidelijk hoe de
opbouw van deze lagen (dikte en samenstelling Anhydriet/Haliet) zijn in de
voorkomens van Nijensleek en Eesveen. Wel is bekend dat onverzadigd water
versneld reactie aangaat met Anhydriet waardoor op termijn dit gevolgen heeft voor
de bovenlagen. Ook hier dient men voor de veiligheid uit te gaan van een 'worst
case' scenario om de veiligheid van bewoners in de toekomst veilig te stellen. Er
wordt in het winningsplan gesteld dat de laag Anhydriet een afsluitende laag is. Dit is
echter onvoldoende bewezen waardoor de risico inschatting niet te maken valt.
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ll. Er is niet duidelijk hoe Vermilion het veld verlaat aan het einde van de

productieperiode. Wat gebeurt er met de verbuizing van de put, hoe is de afdichting
en hoe lang is deze veilig? Wie ziet hierop toe? Al deze zaken zijn niet benoemd in de
risico's.

12. In het winningsplan is een analyse van het te winnen gas gegeven. ( blz 25) Echter tot
onze verbazing ontbreekt het getal achter het zwavel geha lte. In gas is het bijproduct
echter altijd verbonden met een zwavel gehalte. Ik zou dan ook graag dit gegeven
bekend zien. Mede vanwege gezondheidsrisico's boven het gasveld en in de
omgeving van gasvelden. Dit aspect is onvoldoende uitgewerkt in het winningsplan.
Er wordt verwezen naar toekomstige veiligheidsplannen en de aangevraagde
omgevingsvergunning. Echter dit is niet mede ter image gelegd en niet eenvoudig
vindbaar voor mij als burger. (ik beroep mij wederom op de termen transparant,
zorgvuldig, publieksvriendelijk).

13. Onduidelijk is hoe gaswinning in Eesveen van invloed is op toekomstige
mogelijkheden voor bewoners om gebruik te maken van geothermie.

14. U geeft aan dat, wanneer aardgas veilig kan worden gewonnen, het wenselijk is dit

uit Nederlandse bodem te winnen zodat Nederland minder afhankelijk is van
gasimport. In dit verband wijs ik u erop dat het gas gewonnen uit het winningsveld
Eesveen bestemd is voor export (bron: uitspraken Vermilion). Bovenstaande doet
vermoeden dat er een belangen afweging gemaakt wordt tussen inkomsten voor de
staat/mijnbouwer tegenover het veilig en zorgeloos kunnen wonen en leven door
inwoners van onze regio. Ik zie deze afweging niet terug in dit plan. Het betreffende
veld heeft een mogelijke haalbaarheid van 500 miljoen Nm3 dit is de minimale
exploitatiehoeveelheid heb ik mij laten uitleggen door Verm ilion. Ik zou graag zien
dat er een totaalplan is waar veilig en met minder maatschappelijke weerstand
gewonnen zou kunnen om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen mede in het
licht van de energie transitie. Ik lees onvoldoende economische noodzaak terug in
dit winningsplan en stel dan ook dat het maatschappelijk verzet, de lokale risico's en
de onzekerheid in geval van het plan 'gaswinning Eesveen' voldoende zijn om a f t e
zien van d e plannen.

Handtekening
Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus248
2250AE VOORSCHOTEN

13 DEC 2017
Steenwijk, 11december2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion Energy
Netherlands B.V.

Geachte heer /mevrouw,
Hierbij wil ik graag mijn zienswijze indienen betreffende ontwerp instemmingsbesluit winningsplan
Eesveen door Vermilion Energy Netherlands B.V.
De boor/winloactie ligt op grondgebied van de gemeente Steenwijkerland op zeer geringe afstand
van onze woning gelegen de woonwijk Nieuwe Gagels Il te Steenwijk.
Ik wil mijn bezorgdheid uitspreken omtrent de volgende zaken.
In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op bodemtrilling gering is waardoor er geen
significante schade zal ontstaan.
Ik ben zeer bezorgd over eventuele schade die kan ontstaan aan mijn onroerend goed door
eventuele seismische activiteiten (aardbevingen) die kunnen ontstaan door de werkzaamheden die
Vermilion gaat of reeds uitvoert.
Onze woning is in 1996 gebouwd door Groothuis en er zijn geen heipalen gebruikt.
In het winningplan wordt gesproken dat eventuele schade kan worden gemeld bij Vermillion of bij
het landelijk pakket.
Wat wordt verstaan onder schade wordt niet nader omschreven.
Derhalve meld ik mijn woning aan voor de genoemde 0-metingen (bouwkundige vooropname) die
gaan plaatsvinden voor het vaststellen van eventuele schade.
Ik zou graag zien er een duidelijk schaderegeling wordt opgenomen voor afdoening en vergoeding
van schade en compensatie van alle bijkomende negatieve effecten.
In de regio van de het winningsplan van Eesveen zijn meerdere winningsgebieden voor gas.
Het is mij niet duidelijk welke gevolgen het heeft dat er in de regio reeds zoveel gas gewonnen is en
wat de gevolgen hiervan zijn op de lange termijn.
Is er een totaal overzicht van alle winningen bij elkaar.
Op de locatie Nijensleek aan Bosschasteeg in de gemeente Westerveld heeft Vermillion toestemming
gekregen om productiewater in de diepe ondergrond te injecteren op locatie Nijensleek.
Het is mij niet bekend of dit in bovengenoemd besluit dit ook gaat gebeuren.
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Mocht dit het geval zijn dan baart het mij zorgen dat niet bekend is welke mogelijke effecten van een
eventuele waterinjectie/wateropslag dit op het milieu zal hebben.
Daarnaast stel ik de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving, het zijn gepland, hetzij
al in uitvoering dat er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving gezien toekomstige
ontwikkelingen (wateropslag, zoutwinning, C02 opslag, geothermie)
De communicatie ten aanzien van de bekendmaking van de plannen zijn zeer gering geweest.
In mijn omgeving heb ik gemerkt dat heel veel mensen niet op de hoogte zijn van de plannen die er
liggen ten aanzien van de genoemde gaswinning.
Bij het brede publiek is dit dus zeker niet het geval.
De infonnatievoorziening naar de inwoners van het gebied had op een duidelijkere manier moeten
plaatsvinden en ik vind dat hierna tekort geschoten is.
In Eesveen is er op dit moment een zandwinningsgebied dat nog in gebruik is.
Heeft dit ook nog mogelijke gevolgen voor de winning van gas doorVermilion.
De waterwinning in Havelte baart mij ook zorgen.
Heeft dit winning van gas ook nog gevolgen voor de voorraden grondwater of vervuiling van het
drinkwater.
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Re:

11 december 2017
Roelofs I aardgaswinning Eeserwold (ADV2017·1318) AvdB/18

Your reference:

I

5a:lO A,\ Eroho./m
The Nether1<r.ds
Tel •31 0)880243000
Fa>< +31(O}&0243

Direct dial:

001

ernl'oven@t2t1lorwessing.com

E.ma�:
www tailcr-we=rg.com

Edelachtbare dame/heer,
Tot mij wendde zich cliënte, de besloten vennootschap Roelofs Groep B.V. gevestigd aan de
Dorpsstraat

20, 7683

BJ Den Ham {hierna: "Roelofs"), met het verzoek om de belangen van

Roelofs in deze kwestie verder te behartigen en als gemachtigde op te treden.
Tot en met donderdag

14

december aanstaande ligt het Ontwerp-instemmingsbesluit voor het

gewijzigde winningsplan Eesveen ter inzage. Gedurende deze termijn kan een zienswijze tegen
dit ontwerp-instemmingsbesluit bij u ingediend worden.
Van deze mogelijkheid wordt hierbij namens Roelofs gebruik gemaakt.
Ter nadere toelichting van de zienswijze dient het navolgende.

Zienswijze
1.

Binnen de reikwijdte van onderhavig winningsgebied althans op korte afstand van dit
winningsgebied (ongeveer

2,7

km) ligt het plangebied Eeserwold.

gebiedsontwikkeling van totaal±

200

Dit betreft een

hectare van Roelofs Planontwikkeling B.V., Roelofs

Zandwinning B.V. en Esborg B.V. Roelofs Planontwikkeling B.V. en Roelofs Zandwinning
B.V. zijn onderdeel van Roelofs. Esborg B.V. is een aparte entiteit.

2.

Esborg B.V. is verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en exploitatie van het binnen het
plangebied Eeserwold gelegen deelgebied Eeserwold - wonen. Het betreft de bouw van

154

exclusieve villa's,

verantwoordelijk

24

appartementen en een hotel. Roelofs Zandwinning B.V. is

voor de exploitatie

van de zandwinning

(60

hectare) en Roelofs

Planontwikkeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van het binnen
het plangebied Eeserwold gelegen deelgebied
bedrijventerrein van bruto

38

Eeserwold - werk.

Dit betreft een

hectare, waarop uiteenlopende bedrijven zich kunnen

vestigen en ook al enkele bedrijven zich gevestigd hebben. Als

bijlage

1 gaat hierbij een

overzichtsfoto van de zandwinning (rechts op de foto) en het bedrijventerrein (rechts op
de foto)
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3.

TaylorWessing
Binnen het deelgebied Eeserwold is onder meer de vestiging van de hypermarkt
Steenwijk voorzien, waarvoor de gemeente Steenwijkerland d.d. 26 februari 2013 al een
eerste omgevingsvergunning heeft verstrekt en op 16 mei 2017 bij nieuwe beslissing op
bezwaar de nadien aangepaste omgevingsvergunning in stand gelaten heeft. Het
voornemen is om binnen afzienbare tijd met de bouw van deze hypermarkt te beginnen.
De oppervlakte van de hypermarkt met in te richten omliggend gebied bedraagt in totaal 5
hectare.

4.

Het plangebied Eeserwold ligt direct aan de snelweg A32 (Zwolle-Leeuwarden). Voor de
betreffende

gebiedsontwikkeling

hebben

voormelde

partijen

en

gemeente

de

Steenwijkerland al in 2005 een exploitatie-overeenkomst gesloten. Voorts geldt voor het
plangebied

al

een

onderliggend

planologisch

kader

met

de

daarbij

behorende

bouwmogelijkheden om tot verdere ontwikkeling en exploitatie te komen.
5.

Roelofs vreest dat voormeld instemmingsbesluit onvoldoende met voormelde reeds
gerealiseerde bebouwing en nog te realiseren bebouwing rekening heeft gehouden. Uit
het

ontwerp-instemmingsbesluit,

noch

de

bijlagen,

blijkt

dat

al

deze

bebouwingsmogelijkheden en reeds gerealiseerde bouwwerken in de besluitvonning
betrokken zijn althans dat daar in het kader van onderhavige besluitvorming enige
aandacht aan gegeven is, laat staan concreet onderzoek naar verricht is. Roelofs
verzoekt dan ook

uitdrukkelijk eerst hierover verder concreet inzicht te verkrijgen,

vervolgens dit inzicht met betrokkenen te delen en om vervolgens inzichtelijk te maken
dan wel aan te geven welke gevolgen door de aardgaswinning voor voormelde
bouwmogelijkheden en reeds gerealiseerde bouwwerken verwacht worden dan wel te
verwachten zijn.

6.

De gemeente Steenwijkerland heeft inzake onderhavige voorgenomen winning bij brief
van 12 juli 2017 advies aan u verstrekt. De gemeente Steenwijkerland heeft daarbij de
aandacht voor meerdere onderwerpen gevraagd waarbij schade en bodemdaling twee
belangrijke onderdelen zijn. Roelofs is het met al de door de gemeente in deze reactie als
commentaar opgenomen punten eens en neemt die hierbij over. Het advies van de
gemeente

Steenwijkerland

beschouwd te worden. Als
7.

Door

vele

omwonenden

dient

hier

dan

ook

bijlage 2 gaat hierbij
van

het

volledig

als

herhaald

en

ingelast

het betreffende advies.

winningsgebied

dan

wel

bewoners

van

het

winningsgebied zijn al zienswijzen ingediend of zulten nog zienswijzen ingediend worden.
Ten behoeve daarvan is een standaard zienswijzenschrift opgesteld. Roelofs heeft van
de inhoud van dit zienswijzenschrift kennis genomen en onderschrijft deze inhoud. Ook
dit zienswijzenschrift dient hierbij dan ook volledig als herhaald en ingelast te worden
beschouwd. Als

bijlage 3 gaat hierbij het betreffende

zienswijzenschrift.

Tot zover reikt de zienswijze van Roelofs. Roelofs verzoekt u hierbij uitdrukkelijk om met deze
zienswijze rekening te houden, om eerst tot nader onderzoek over te gaan en tot nader inzicht te
komen voordat verdere besluitvorming in deze aangelegenheid plaats gaat vinden.
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TaylorWessing

Graag verzoek ik

u

mij tot slot de ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen.

o�,.

Met de meeste h
Taylor Wessing
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Geachte heer Kamp,

Op 4 mei 2017 heeft u ons het gaswinnlnpplan Eesveen van Vermilion Bnergy Netherlandt B.V.
(Vemtilion) toegestuurd met het verzoek om advies. Hierbij treft u ons advies aan.
De adviezen van het Walerldt.ap � Deltll. Provfndes OYerijllel en Drenthe en
gemeenten Steenwijkerland tn Westerveld zijn in onderling overleg tot stand gekomen.
De boor/winlocatie ligt op grondgebied van de gemeente SteenwJ.jkerJand. U geeft aan dat u voor
de huidige gaswinning Betwen-01 (wnlf 1986) op 18 augustus 2014 instemming heeft verleend

winning. Dit guveld bevindt zldl onder de gemeente Steenwijkerland
maar ook onder de gemeente Westmveld. In het verlengde van het gasveld Eesveen-01 wil
li een tweede veld, eveneens liggend onder de gemeente Westerveld aanboren en, indien
Vennlon

mat het winplan voor die

sucicesvol, gun winnen.

Cgmmypigdlc
Wij maken giug gebnûk van het advielrecht waarbij wij, aandringen om de positie van inwoners
van onze gm.eeute <.'entraal te blijven tte1len. �en tnnaparantie spelen hierbij een
belangrijke ft>l zowel door uw Miniltaie als door Vennillon. Het moet voor inwonen duidelijk
zijn dat de voorgallOIRll\ guwimûng alleen pluls vindt onder voorwaarden, waarbij nadelige
gevolgen worden bewaakt en zoveel mogelijk wonlen voorkomen. lnwonere dienen tijdig op de
hoogte te worden geMld van ewintUele ontwikblfngen pdurende de lewmduur van een
pswtmtng. Inwonen en betrokkenen hebbeft in het leader van de nieuwe Mijnbouwwet de
gelegenheid een zienswijz:e in te dienen op het moment dat uw ontwerp-instemmlngsbesluit
gepublialerd wordL Het is een goede aak dat uw Mlnitterie gedurende de periode van ter
lnz.agelegging een voorlichtingsavond organiseert.. samen met Vennilion en andere partijen die
betrok.ken zijn geweest bij de totstandkoming van het voorliggende winningsplan en onder
liggende studies. Hierbij kan gedacht worden aan het SodM, Tcbb, TNO en/of betrokken
adviesbureaus. Het zou de transparantie en het gevoel van betrokkenheid nog verhogen, als ook
vóór die tijd al bekendheid aan het winningsplan wordt gegeven. Ook een 'publielcsvrlendelijke
samenvatting' van het winningsplan kan bijdragen aan een goede dialoog tussen inwoners,
�
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betrokkenen en VermiUon. Een langjarige zorgvuldige communicatie door Vermilion met de

om�ng is nodig. Hierdoor kunnen vroegtijdig eventuele signalen worden opgevangen van
problemen of overlast door gaswinning, 7.0dat hier dan op gereageerd kan worden.

�
Wij adviseren u:
1. In uw instemmingsbesluit een communicatieprotocol voor Vermilion op te nemen en dat u
samen met andere partijen waaronder gmieente{n} werkt aan verbeteri ng en optimalisering van de
communicatie waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van inwoners.
2. Vermilion voor te stellen tijdig en transparant te communiceren over het winningsplan met alle
betrokken partijen, inclusief bewoners, ondernemers, eigenaren en pachters in het betreffende
gebied;
3. Vermilion te verplichten om alle verwachte bodemdaling in de omgeving van het gasveld
Eesveen op een heldere manier inzichtelijk te maken voor een breed publiek.
4. Vermilion te adviseren om de planning, de gevolgen van winning, de onderhoudswerkzaam
heden, aanspreekpunt bij klachten en resultaten van monitoring duidelijk te communiceren en af te
stemmen met alle betrokken partijen.
Termijn/adyimplhlfomwtit
U heeft In uw brief aangegeven da t er binnen 10 weken advies uitgebracht Jean worden. In het
overleg tussen de diverse adviesorganen (watenchap, gemeenten en provincies) ia aangegeven dat

deze termijn op zich ruim is, zij bet dat onlangs het advies van Sodm is gestuurd. Om een gedegen
advies uit te kunnen brengen is onderling overleg en afstemming nodig. Door de gezamenlijke
overheden is gevraagd of de termijn verlengd kan worden. U heeft aangeven geen verlenging te
geven voor het uitbrengen van het advies. Verder missen wij wat betreft overige informatie in het

winplan of in de begeleidende brief een overzicht van de verleende omgevingsvergunningen en
(milieu)meJdingen.
&mi§
Wij adviseren u bij eerstvolgende winplannen tijdig de adviezen van TNO, Tc:bb en Sodm te
voegen, zodat deze adviezen meegenomen kunnen worden bij de advisering door lagere
overheden. Dat geldt ook voor een overzicht van de verleende omgevingsvergun en
(milieu)meldingen.
1 en1zee:frefd • W wi1mkt8IP'M
Het volgens de nieuwe standaard geaduewn winningsplan Besveen is goed leesbur.
Voorgestelde aanvullingen kunnen de leeebaheid
ar
van de wimlngsplannen en het begrip van een
plan nog meer ten goede komen. Oaarnaut rJjn we van mening dat een gezamen.Ujke evaluatie
met regionale en lokale partijen tot waardevolle inzkhten kunnen leJdden. die het winninppJan en
de duri>ij horende pma!ldure kunnen verbeteren
•

.itlM
Wij adviseren u om voor Loekomstige winni ngsplannen:
1. Een Ujst op � !ftten nemen met definities van geologi!!dle/ted:m.f!K'he term.en die in het
winningspJan gebruikt worden;

2. Kaarten, profielen e.d. aanvullend op duidelijk Jee&baar A4-formaat en/of shape files toe te laten
voegen als appendix bij het winningsplan.

O.UAmnm

hgiu
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3. Onderliggende rapportages, zoals ABRIUS-berekeningen (stikstofdepositie) en vergunningen
die het wiMingsplan genoemd worden beschikbaar te stellen voor alle adv.blerende partijen.
4. Gezamenlijk met regionale en lokale partijen de mogelijke verbeteren punten w .b.t
winningsplannen en de daarbij horende procedure te evalueren.

lnhoydcljjk
1.�
Gaswinning zal in Nederland nog jarenlang plaatsvinden en inwoners zullen hier last van
ondervinden. Inwoners staan veelal afwijzend en wantrouwend tegenover plannen voor gebruik
van de ondergrond . De lokale inwoners vinden dat zfj de lasten dragen voor het belang van
Nederland als geheel. Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee dat er in zekere mate regionale
of lokale beluting is. Schade wordt in principe vergoed, maar inwoners ervaren extra ongemak
waar u niet om hebben gevraagd en waar niets tegenover staat. Het gebruik van de ondergrond
e bij onze verder te verduurz.amen energievoorziening.
ui ook in de toekomst een grote rol speln
Voor het ook in de toekomst gebruiken van de ondergrond is van belang dat er een goede
verdeling is van lusten en lasten. Wi begrijpen dat een dergelijke regeling zorgvuldig dient te
worden voorbereid en uitgewerkt, maar verzoeken u tod\ vaart te zetten achter de realisatie ervan.
Voor Eesveen maar ook

voor andere velden

in de omgeving is een lichte bodemdaling voorspeld.

De risico's op trillingen en bevingen worden als nihil ingeechat. Hierin gaat een grote mate van
onzekerheid schuil. Op zich wordt het belang van gaswinning wel ingezien, maar de onzeker
heden die er uit voortvloeien, daar willen inwoners niet mee geconfronteerd worden.

Ondanks de opgedane ervaringen in Groningen oatbreekt nog steeds een adequate regeling voor
schade en compensatie. Daarmee worden onzekerheden en wantrouwen vergroot en zeker niet
weggenomen.

Op pag. 35 van het winplan wordt een zin besteed aan eventuele schade. Br .kan of bij Vem1ion
u
gemeld worden of bij het landelijk loket. Wat wordt verstaan onder schade is niet nader bepaald.
Wij vinden dat voorafgaand aan gaswinning een bouwkundfge vooropname (lees nulmeting)
uitgevoerd zou moeten worden aan gebouwen en bouwwerken. Een (repnsentatieve) nulmeting
naar de toestand van de gebouwen, bouwwerken en gronden binnen de range van het gasveld is
niet wettelijk verplicht maar lijkt bij te dragen aan mogelijke problemen en di&CUSSies in relatie tot
bewijslast en het vertrouwen in de overheid,
Wij begrijpen dat het vooralsnog lastig ia te bepalen hoe en tot hoe ver een dergelijke opname
strekt maar wij venoeken u nogmaals snel te komen met een oplossing en een adequate regeling.
In het ontwerpinstemmingsbesluit VPOt Wapse heeft u als voorwaarde opgenomen ridlting
Vermilion dat zij een representa�eve nulmeting un gebouwen dient uit te voeren. Door de
gemeente Westerveld is in haar zienswijze ten aanzien van dit winplan aangegeven dat dit een te
vrijblijvende voorwaarde is. U heeft bij brief van 7 juli 2016 (reactie op amendement nr. 104 bij
wetsvoorstel 34 348, wetsvoorstel Mijnbouw veiligheid en regie) aangegeven dat u de uitvoering
van een representatieve nulmeting bij nieuwe winning uit kleine velden gaat uitwerken en daarbij
ook de ervaringen in Friesland zult betrekken. Bind van 2016 zou u hierover meer informatie
kunnen verstrekken. Wij hechten er als lokale overheid veel waarde aan om aan de voorgeschreven
representatieve nulmeting nadere voorwaarden te verbinden wat betreft het tijdsbestek
waarbinnen dit gedaan moet worden (er wordt immers aJ gas gewoMen).

Ortslznwt
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Daarnaast verweken wij bij deze voorwaarden een zodanige werkwijze op te nemen waarbij
wordt voorgeschreven (zoals mogelijk in Friesland wordt gehanteerd) dat in elk geval een
onafhankelijke instantie/organisatie ingeschakeld wordt welke de nulmeting beoordeelL

�
1. Wij adviseren zo spoedig mogelijk te komen met een duidelijke regeling ten aanzien van
bouwkundige (representatieve) metingen aan gebouwen en bouwwerken.
2. Wij adviseren te komen tot een adequate •ling voor schademelding, afdoening en
vergoeding van schades en compensatie van alle bijkomende negatieve effecten. Daarbij vermeken
wij u 1.0 snel mogelijk een onafhankelijke beoordelingscommisesi in te stellen.
3. Wij adviseren u om aan uw inllemmingebesluit de voorwaarde te verbinden dat Vermilion
verplicht is om een uitgebreide bouwkundige vooropname uit te voeren voor het gebied dat
binnen het mogelijke invloedagebied van de voorgenomen winning valt.
4. Wij advieeren u om in uw instemmingsbealuit voor dit winningsplan de verplichting op te
nemen dat. naast de vergoeding van schade, ook de kosten die vo
o rtvloeien uit compenserende
maatregelen, uitgevoerd door derden. inzichtelijk gemaakt en vergoed worden door Vermilion.
, ... ,...,;._· ..". ;,,;.;___ _,_c-:,
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Bgdcmdalina

De bodemdaling ten gevolge van de gaswinning Eesveen ui naar verwachting klein zijn en kleiner
dan de autonome bodemdaling. Echter, in het gebied bevinden zkh meerdere gaswinningen. met
elk een eigen winningsplan waar decentrale overheden afzonderlijk over kunnen adviseren. Het
totaaloverzicht van het effect van alle winningen bij elkaar ontbreekt. Dit is vooral van belang waar
bodemdalingskommen elkaar overlappen of vlak naast elkaar liggen. Een dergelijke aanvulling z.al
de advisering ten goede komen en meer duidelijkheid verschaffen naar de inwoners. Hetzelfde
geldt voor extra bodemdaling ten gevolge van andere mijnbouwactiviteiten zoals zoutwinning en
waterinjectie in de regio. Wij zijn van mening dat in het winplan bijvoorbeeld onvoldoende
rekening is gehouden met de toename van de waterinjectie van Nijensleek (zie ook punt "'water
afvoer'') en de mogelijke effecten hiervan.

meetplan wordt opgesteld. Voorafgaand aan
de definitieve vaststelling van dit meetplan,, hebben wij graag image in het cona!pt meetplan en de
adviezen die het SodM hier op geeft. Het geeft ona de mogelljkheid vut te stellen of de elementen
die van belang zijn voldoende zijn meegenomen in het meetplan.
Wij vinden het van groot belang dat gedUM1de de wh1ning (en de periode daarna) wordt gemonl
tord of de werkelijlce bodemdaling overeen blijft komen met de verwachte maximale bodemdaling
van 1 centirnetm. Dit is ook van belang voor het regleren van grond· en oppervlaktewatentanden
die pasten bij de gebruibfuncties in het gebied. Daamaut ligt langs de Steenwijker AA (en zij·
beken) totaal ongeveer 20 kilometer waterkering die crudaaJ is in het tegengaan van wateroverlast
op de diteá aanliggende gronden. Deze keringen zorgen er voor dat watentanden worden
gekeerd die optreden met een kans van lx per 10jaartotlxper100 jaar. Significante verlaging van
dae keringen leidt tot structurele verhoging van de kans op wateroverlast in de omgeving
Verder wordt in paragraaf 6.1.4 benoemd dat er een

In het addendum van 19 mei p. is nadr
e onderzoek uitgevoerd ten aanzien van seismoJogiBche
ritiro's, Het lijkt erger dan vooraf voorspeld maar toch blijft er sprake \•an categorie 1. Vermilion
geeft aan dat dan volstaan kan worden met het meetsysteem van KNMI. Bij het winplan Wapse
was ook sprake van cal 1 maar hier adviseerde Tcbb om eigen meetapparatuur te plaatsen.
In de recente toelichting op het winplan is aangegeven dat het KNMI meetnet hierdoor uitgebreid

kan worden en nauwkeuriger meetregistratîes kan doen ook voor het veld Eesveen.
°"' k.ei11wrt

,,.,._
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&lP.ia
1. Wij adviseren u in aanvulling op de bodemdalingsprognose voor individuele gasvelden, een
regionale overzichtskaart met de rumulatieve bodemdaling ten gevolge van alle gaswinnings

activiteiten in dat gebied, op te laten nemen in winningspJannen en dit mee te nemen in uw
besluitvorming voor dit winninglplan. Ingeval sprake is van overige bodemdaling veroorzakende

mijnbouwactiviteiten in de regio, zoals zoutwinning en waterinjectie, dien«t die eveneens
opgenomen te worden in de overzichtskaart.
2. Wij verwachten geen si.gniflcante gevolgen voor het watenysteem en de oppervlaktewater
kwaliteit. Wij advi seren u een maximale bodemdaling te verbinden aan uw instemmingsbesluit
met een numerieke waarde en bandbreedte voor de bodemdaling tot aan het moment dat de
winning stopt (prognose volgens het winplan is 2027) en de naleving hiervan ter controle voor te
leggen aan het SodM.
3. Wij adviseren u ons voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het meetplan voor de
bodemdaling hierop inzage te geven. Daarnaast adviseren wij u bij het instemmingsbesluit op te
nemen dat wij tijdig op te hoogte gesteld worden mocht gedurende de winning blijken dat de
bodemdaling als gevolg van deze gaswinning niet binnen de in het winningsplan aangegeven
grenzen verlopen.
4. Metingen rondom seismidteit: voor 'tDVer wij lamnen beoordelen. zijn hiervoor geen
maatregelen opgenomen in het winpJan. Wij adviseren u richting Vennilion voorwaarden te
stellen om frequent meetgegevens te overleggen uit het meetnet van het KNMI en de gemeente
frequent te informeren over de bodemgesteldheid en mogelijke eeûmiciteit. hoe klein ook. De
frequentie laten wij aan u over aangezien wij geen informatie hebben wanneer en hoe vaak gebruik
gemaakt wordt van het betreffende m�
3. Upcl•tc xan de seimnifc:be rjimtn•lpccn het �JaD
Vanwege het feit dat er sprake is van een exploratieboring, is er nog veel onzekerheid over de
omvang van de mogelijk aan te treffen gasvoorraad en de eigenschappen van het voorkomen.
Ingeval er meer gas aangetroffen wordt dan gebruikt is als input voor de bodemdalings- en
seismische risicoanalyse in het huidige winningsplan of in het geval dat de eigensdulppen van het
voorkomen significant afwijken dienen de bodemdalings- en seismische risicoanal� opnieuw

bepaald te worden. Mogelijk zal dan ook een nieuw winningsplan ingediend moeten worden.
&lM
Wij adviseren u. Vermilion zo spoedig mogelijk te laten rapporteren over de door de boring
Eesveen-02 aangetroffen hoeveelheid koolwaterstoffen en eigens<:happen van het voorkomen en
deze rapportage ter goedkeuring aan het SodM te laten voorleggen. De overige adviseurs (voor dit
winningsplan) dienen hierover zo spoedig mogelijk te worden geinfonneerd. Indien sprake is van
significante afwijkingen t.o.v. de prognoees, dient een nieuwe winningsplan te worden ingediend.
4.Wate@fyoer
Het gaat bij dit winplan met name om de 2e put op de bestaande winlocatie. De winloatie zelf ligt
aan De Wulpen in Eesveen in de gemeente Steenwijlcerland. Het gasveld dat aangeboord gaat
worden, ligt in de gemeente Westerveld, voor een groot deel onder Wapserveen . Er is een
vergunning voor Besveen-01 om maximaa l 100 miljoen m' gas te winnen. Tot aan nu is hiervan
ongeveer 40 miljoen gewonnen. Uit Eesveen-02 verwacht Vermllion tussen 100 en 630 miljoen m'
naar boven te halen tot aan 2027. Aan het eind van beide producties wordt verwacht dat er sprake

zal zijn van een bodemdaling van max. 1

an.

Deze verwachting is gebaseerd op een meting uit

2015 en de gegevens van de niet meer in werking zijnde put Nijensleek.

OIU hmllot
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In de put van Nijensleek vindt nu waterinjectie plaats afkomstig uit Besveen--01. Uit het voor
liggende winplan van Eesveen-02 wordt niet duidelijk of dat vrijgekomen water ook naar Nij�
sleek gaat. In de mondelinge toelichting door uw ambtenaren en Vennilion is aangegeven dat dit
het water uit de nieuwe put ook naar Nijensleek gaat. Uit het winplan Is niet duidelijk of de

capaciteit van Nijensleek voldoende is en welke gevolgen dit heeft voor de vergunde situatie bij

Nijensleek.
De locatie Nijensleelc aan 8o8schuteeg ligt in de gemeente Westerveld. Op 9 februari 2010 heeft
uw Ministerie aan Vermilion toestemmi ng gegeven om fonnatiewater in de diepe ondergrond te

Injecteren op de locatie Nijensleek. In de voorschriften behorende bij deze beschikking is opge

nomen dat de meet- en registratieverplichtingen jaarlijks worden

geëvalueerd en in de vonn van
een jaarrapportage worden ingediend bij EZ. Wij zijn niet betrokken bij die jaarrapportages en
kennen dez.e dan ook niet. Een toename van waterinjectie/wateropslag van Nijensleek en de

mogelijke effecten hiervan zijn niet meegenomen in het wlnplan voor Besveen..Q2.
&la
Wij advberen u hier bij de verdere besluitvorming op In te gaan of in elk geval de effecten hiervan
in beeld te (laten) brengen. Daarnaast vragen wij u om inzage te krijgen in de verplichtingen van
Vennilion aangaande de waterinjectie in Nijensleek.
5.Uityoerir)&

Het winplan gaat niet in op de periode direct na de proeft>oring. Deze proeft>oring vindt begin juli

2017 plaats. Het gas dat hier uit gewonnen wordt, wordt, naar wij aannemen, geleverd. De

ervaring in Wapse is dat er een wgenaamde well-test is gedaan en dat winning binnen de periode
van

"proefboren" erg lang duurde. Na de proetboring volgde de procedure rondom het winplan,

zo ook

nu in Eesveen. Dit is voor de omgeving lastig uit te leggen omdat tijdens en na de proef

boring "gewoon" gas gewonnen wordt en de procedure voor het winplan nog loopt. Het is raad
zaam om inwoners maar ook de gemeente actief te informeren over de stappen (en mogelijke
tuBBentijdee toestemmingen) die gezet worden voor, b'jdens en na een proefboring.
döia
Wij adviseren u bij uw il1ltemmlnpbealuit of zoveel eerder, indien mogelijk. helder en adequaat te
communiceren richting inwonen, dorpagemeenlchappen en betrokken overheden over het
verloop van de boring en winning erna.
Wij den uw reactie op ons advies graag tegemoet.
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met dhr. M. Bel7.ema, juridiech
beleidsadvi9eur miUeu van de afdeling Inwoners• Ondernemen, telefooner
numm 14 05 21.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende en duidelijk te hebben geînfOJ:Dleerd.
Burgemeester en wethouders van Stmlwijlcerland,.
de secretaris,

Om mn-t

PagN

de waarnemend burgemeester,
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6 van 6
150 van 345

151 van 345

0056

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam: (eigen naam)
Adres: (eigen adres)

Plaats en datum:
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/-8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische haiard analyse voor geïnduceerde seismiclteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van S km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.

2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
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{aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder {SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voorin produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in Zijn geheel beoordeeld dient te wordend oor het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter Inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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.B.N.Laarhoven
7JN
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
ta. v. lnspraakpunt
Postbus248

13 DEC 2017

2250 AE Voorschoten
Eesveen

10 december 2017

Betreft: Ontwerp lnstemmingbesluit gewijzigde winningsplan Eesveen
Uw Kenmerk: DGETM-EO /17170233

Geachte Heer/Mevrouw,
Naar aanleiding van een aanwaag tot inst emmi ng voor het gewijzigde instemm ingsplan
Eesveen, doen wij u hiermede onze zienswijze toekomen.

Door de wijzigingen worden de hoeveelheden gaswinning zodanig dat een MER rapportage
is vereist. Deze Milieu Effect Rapportage missen wij in alle adviezen aan de minister.
Deze MER rapportage behoort gemaakt te worden vóórdat een instemmingbesluit
kan worden genomen.
In regionaal verband binnen Skm zijn de gevolgen niet overzien, Gaswinning Eesveen,
Gaswinning Vinkega, Gaswinning Wapse, Produktie water afvoer Nijensleek.
-

Deze gevolgen dienen vóór een instemmingbesluit te worden onderbouwd.

De risico's zijn ingeschat binnen categorie 1, hoe gaan wij om met schade?? ? , volgens
Vermillion dienen wij naar de burgerrechtbar* te gaan.

Is er een schade protocol ??? Er behoort een onafhankelijke orgaan te zijn voor
meldingen.
Hoe is de totale hoeveelheid te winnen gas verdeeld over de winningsperiodes op de
verschKlende locaties
-

Moet deze hoeveelleid niet afhankelijk worden gesteld aan de hand van jaarlijkse

metingen met risicoanalyses, Het instemmingbesluit vermeldt om de vijf jaar of tien
jaar dat is veel te lang
Is de gedragscode voor Vermillion ook open en transparant aanwezig ??? Ik heb deze niet
kuMen vinden maar in het gehele traject sinds2012 is de convnunicatie met Vermillion niet
actief naar de burgers.
Bijvoorbeeld de waterkeringen in het gebied zijn niet meegenomen. Hoe kan er dan
een instemmingbesluit genomen worden ??? ca2
. 0km lange dijk Steenwijker Aa

Wij verzoeken u geen instemmingsbesluit te nemen zolang bovenvermelde vragen
onbeantwoord blijven.
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Stichting Dorpsbelang Eesveen-De Bult

AANTEKENEN

13 DEC2017

Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Datum: 3 december 2017

Betreft:

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen

Geachte heer/mevrouw,
Stichting Dorpsbelang Eesveen-De Bult (KvK nummer 51038544) heeft tot doel de behartiging van
het lokaal belang van (inwoners van} Eesveen en De Bult. Binnen dat kader wenst de stichting, mede
ter behoud van rechten, een zienswijze in te dienen over het ontwerp-instemmingsbesluit wijziging
winningsplan Eesveen.
Onze zienswijze heeft betrekking op het voorkomen van, de vaststelling van en vergoeding van
schade die het gevolg is van gaswinning vanaf de mijnbouwlocatie Eesveen.

1.

Winningsplan en advisering overheden

Het winningsplan van Vermillion Energy Netherlands BV versie 2.0 d.d. 22 februari 2017 geeft aan dat
de vergunningaanvrager verwacht dat geen schade zal optreden als gevolg van bodemdaling en/of
bodemtrilling. 1n hetzelfde document wordt aangegeven dat de kans op een beving als gevolg van de
winningsactiviteiten 42% is. De maximale kracht wordt op minder dan 2,5 geschat. TNO komt in haar
berekening op een maximale magnitude van net onder 2,5. Daarom wordt geen schade van
betekenis verwacht. De vergunningaanvrager vermeldt verder dat de dekkingsgraad van het
seismometer-netwerk daar waar nodig verbeterd zal worden.
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2.

Zienswijze

Stichting Dorpsbelang Eesveen-De Bult acht deze conclusie dermate onzeker en weinig concreet dat
nader onderzoek noodzakelijk is en dat meer concrete afspraken moeten worden gemaakt over hoe
eventuele schade wordt vastgesteld en vergoed alvorens tot winning kan worden overgegaan.
Stichting Dorpsbelang Eesveen-De Bult wil graag zien dat gebruikers en eigenaren actief betrokken
worden bij het opzetten en uitvoeren van bouwkundige nulmetingen. Met name dienen gebruikers
en eigenaren, indien zij dat wensen, kosteloos een bouwkundige nulmeting te kunnen laten doen
door een onafhankelijk ingenieursbureau.
Ook dienen gebruikers en eigenaren actief geïnformeerd te worden over de uitkomsten van deze
bouwkundige nulmetingen en de uitkomsten van periodieke metingen. Tot slot is voor de gebruikers
en eigenaren van belang dat eventuele schade effectief en efficiënt wordt afgewikkeld. Ook hierover
dient op voorhand duidelijkheid te bestaan.
Graag ontvangen wij van u een bevestiging dat u deze zienswijze tijdig heeft ontvangen.
Tot nadere toelichting graag bereid,

Hoogachtend,
Stichting Dorpsbelang Eesveen De Bult

Cc:

Gemeente Steenwijkerland -
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

13 DEC 2017

lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam: {eigen naam)
Adres: {eigen adres)

Plaats en datum:

\l

de. ce_J.t\I\\?e.v

l 2- o r-:r-

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion
Energy Netherlands 8. V. {hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
{aardbevingen) wordt gesteld op 42% {+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de'worst-case' scenario 50% { 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard ana lyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige
0-meting door een onafhankelijk bureau {NIVRE aangesloten) moet hebben om vast
te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10

20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.

opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de
0-meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
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gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bed rijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek). Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.
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10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat er geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen is dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt dat nog 20
jaar door produceert, onduidelijk is hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit.
Deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage. Een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds afgegeven vergunning waardoor een nieuwe vergunning en nieuwe
procedure noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie}.

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

16. Er wordt in het winningsplan diverse malen verwezen naar een MER (Milieu Effect
Rapportage). Echter er ligt geen MER ter inzage. Met de exploitatie van een nieuwe
gaslocatie (ESV-2) en de mogelijke gevolgen die de opsporing, winning en opslag
teweeg kunnen brengen zou er een MER voor dit gebied afgegeven moeten zijn.
Comform de Wet op Openbaarheid zou deze ter inzage moeten liggen.

17. In het gebied boven het gasveld ESV-2 bevinden zich hoogveen en diverse
dassenburchten. In art. 1.1 van de Wet natuurbescherming staat o.a. 'Een ieder
neemt voldoende zorg in acht voor ..... bijzondere nationale natuurgebieden en voor
het in wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving'. Het is
onvoldoende duidelijk of er rekening is gehouden met de invloed van
bodembeweging, laagfrequent geluid en met het effect van emissie en
broeikasgassen door gaswinning. Activiteitenbesluit en de Omgevingsvergunning zijn
niet te achterhalen.

18. In het winningsplan is aangegeven dat het water wat vrijkomt bij de winning van het

gas bij put Eesveen-02, geïnjecteerd gaat worden in de waterinjectie put Nijensleek-
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01. Tijdens een van de voorlichtingsavonden heeft Vermilion aangegeven dat het
water wat vrijkomt bij de winning van het veld te Wapse, wordt aangevoerd naar de
locatie in Eesveen, waar het in de daar opgestelde tanks wordt gelost. Ook het water
dat vrijkomt bij de winning vanuit put Eesveen-02 wordt in deze tanks gebracht. Van
daaruit wordt het verzamelde water naar Nijensleek-01 verpompt. Vanuit de diverse
stukken wordt mij niet duidelijk wat de effecten van deze waterinjectie zijn. Hoe zit
het bijvoorbeeld met de toxologie van dit water (o.a. zware metalen) en zorgt dit
voor vervuiling van het grondwater in Nijensleek en de naaste omgeving? Ook is niet
duidelijk of er is gekeken of er waterwinning plaatsvindt in hetzelfde watervoerende
pakket, bijvoorbeeld door boeren en tuinders. Tevens wordt er niets vermeld over
het risico op erosie van het gesteente in de bodem door de waterinjectie waardoor
wellicht het risico op beving en bodemdaling kan ontstaan. In het winningsplan zijn
de risico's en de gevolgen van de injectie van het extra water wat vrijkomt bij de
exploitatie van Eesveen-02 onvoldoende belicht.

19. Er wordt ons inzien ook onvoldoende ingegaan op de inwerking van het in de
toekomst terug te brengen water in ESV-1 en ESV-2 op de Zechstein Anhydrieten
laag en op het wel of niet aanwezig zijn van deze laag onder de gasvelden ESV-1 en
ESV-2.
20. Over het optreden van laagfrequent geluid wat ver draagt en met name in de
nachtelijke uren en erg hinderlijk is, wordt in het ontwerp winningsplan niets
gemeld. Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid
produceren in de lagere frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van
aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te monitoren en wanneer nodig
maatregelen te treffen.

Handtekening:
Naam:
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Van:
Adres:
Postcode en woonplaats:

(gemeente Steenwijkerland)

Emailadres:
Telefoonnummer 1:
Telefoonnummer 2:

Kallenkote, 9 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans schade door bodemtrillingen gering is (geen
significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit(aardbevingen) wordt gesteld op
42%

(+/- 8%) met een maximale

magnitude van 2,5 op de schaal van Richter(bron TNO 2012 R10198;

Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case'
scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de
dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in
bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de
geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE
aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van
schade aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld
moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een
diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. opsllngeringsprincipe door
'zgn. slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het
winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende
ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.

2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en schade
procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering waar nodig en een waarborgfonds.
Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Tevens
dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project afstemmings
programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet gecommuniceerd of
uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit
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winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook
dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met

onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy opnieuw
opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de mijnbouwwet en
de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in
het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie {trillings en bodemdaling)

sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om
schade aan gebouwen te registreren {bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OM EM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
6. staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld

als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege hetoverschrijden van de
vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van aanleveren

van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er een onafhankelijke
toezichthouder {SodM) maandelijks de produktienormen controleert. Bij overschrijding van de
normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie genomen

hetzij nog plannen voor in produktie name {o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse,
Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te
worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage
uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen
leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Onduidelijk en

onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en bodemkundige
waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op

vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat
geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar door

produceert, onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
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13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze zijn niet

getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige wetgeving
die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd
worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of
uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk
is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving, hetzij

gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving gezien
toekomstige ontwikkelingen (afwalwateropslag, zoutopslag met zijn zoutwinning, C02 opslag,
geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het

uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats noodzakelijk is.

16. Daarnaast is een compensatie voor de verwachte daling van de marktwaarde van mijn onroerend

goed op zijn plaats. Zie hiervoor ook de ervaringen van het gaswinningsgebied in Groningen.

Datum: 9 december 2017
Plaats:
Naam:
Handtekening:
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Ministerie van Economische zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen

Postbus 248
2500 AE Voorschoten

1-3 DEC 2017

Wapserveen, 10 december 2017
Betreft: Ontw erp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen over uw ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.

Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermillion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting aan
gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het voorschrift alleen
niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om bij vermoeden van
mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en gebouwschade te kunnen
vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van groot belang bij
schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting van mijn woning wordt
gemaakt.

Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te sluiten.
Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele schadeafwikkeling
voldoende gegarandeerd zijn.
In het winningsplan wordt weliswaar gesproken over schade, maar er wordt slechts verwezen naar een
standaard procedure conform het BW. Gegeven de ervaringen in Groningen zou vooraf helder protocol,
inclusief eenduidige eisen aan een nulmeting, bekend moeten zijn.
Onduidelijk is in hoeverre zo'n schadeprotocol er is. Er dient een deugdelijk protocol te zijn en daarover dient
in de plaatselijke pers, middels een advertentie, duidelijk gecommuniceerd te worden.

Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke
schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen dat wanneer Vermillion, vanwege onvoorziene
omstandigheden, in de toekomst niet meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de
vergoeding van schades en compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de
schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke
personen maar verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft
gedaan, het principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermillion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.

Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel
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te
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besluitvorming.
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vind
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ontwerpinstemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
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Het bevingspercentage wordt gesteld o p 42% maar de afwijking is zo groot in deze schaal (zie TN02012
R10198), dat betrouwbaarheid te wensen overlaat. Om die reden is meer aandacht voor schade en een
afweging in de belangen van gaswinning en lasten voor de burgers gewenst.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat gedurende
de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling overeen blijft komen
met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren verder om de voorwaarde op
te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte worden gesteld wanneer de
bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verloopt. De decentrale overheden
pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de cumulatieve effecten van alle
gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio zichtbaar te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als bewoner van
dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te nemen in het
instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.

Toezicht
Vermilion is in Friesland en Drenthe verschillende keren op de vingers getikt over het niet naleven van de
regels. Deze eerdere ervaringen met dit bedrijf leiden thans echter niet tot een scherper controle op naleving
van de regels. Dit dient naar mijn mening toegevoegd te worden aan de plannen.
Daarnaast is in de plannen wel een maximum hoeveelheid te winnen gas opgenomen, maar niet een
maximale jaarlijkse hoeveelheid. Ook dit dient te worden opgenomen en onder toezicht bewaakt te worden.

Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk moet
zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg past u dit nog
niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners. Het winningsplan en het
ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het burgerperspectief, niet aan de
ministeriële toezeggingen.

Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit wijziging
winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.
Hoogachtend,
Handtekening:

166 van 345

0062

Ministerie van Economische zaken
tnspraakpunt Winningsplan Eesveen/ Vinkega
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

13 DEC Z017

Frederiksoord, 8 december 2017
Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/ Vinkega. Ik ben hier komen
wonen omdat het een excellent gebied zou zijn volgens de Rijksoverheid. Daarnaast heb ik bewust gekozen
voor een energie neutrale woning. Tot mijn verbazing word ik nu geconfronteerd met uw plannen.
Daarnaast komt dit gebied van de Kolonien van Weldadigheid in 2018 op de Wereld Erfgoedlijst. Hoe
verhoudt dit zich met uw plannen.
Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting aan
gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het voorschrift alleen
niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woningwordtgemaakL_.
Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van kracht
laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen
dat wanneer Vermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet meer of onvoldoende
aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en compensatie te allen tijde is
gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds
mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar verbreden naar alle rechtspersonen.
Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het principe van omgekeerde bewijslast geldt
voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van
de gaswinning.
Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid {OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling overeen
blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren verder om de
voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte worden gesteld
wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio zichtbaar
te maken.
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De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als bewoner
van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te nemen in het
instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
Aardwarmte installatie
Onduidelijk is wat het effect is op mijn aardwarmte/koelte installatie welke op een diepte van 120 meter
zit. We willen graag zekerheid hebben dat dit systeem blijft functioneren. Ben u aansprakelijk voor de
eventuele schade die hier uit voortkomt.
Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk moet
zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg past u dit
nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners. Het winningsplan
en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het burgerperspectief, niet aan de
ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen / Vinkega. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
houdt.
Hoogachtend,

Handtekening

Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
e-mailadres
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Ministerie van Economische zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/Vinkega
Postbus 248

13 DEC 2017

2250 AE Voorschoten

Wapserveen, 8 december 2017

Betreft: Ontwerp-lnstemmlngsbeslult wijziging wlnnlngsplan

Eesveen/ Vinkega

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega.

Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het
voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt. Mijn woning betreft een boerderij van voor 1850 en is niet te

J

vergelijken met de bo rderij van mijn buurman uit 1550.

Waardedaling
Tevens wil ik dat er een waardebepaling gaat plaats vinden van mijn boerderij en er een compensatie
regeling wordt ingericht waaruit de te verwachten en voorspelde waardedaling vergoedt gaat
worden. Ervaringen uit Groningen laten zien dat woningen in gaswingebieden onverkoopbaar
worden en mocht er nog iemand willen kopen dit ver onder de huidige waarde zal gaan plaats
vinden.

Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneer Vermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.

Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
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gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling
overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren
verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte
worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen
verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als
bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te
nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het
burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
houdt.
Hoogachtend,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winnirigsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

14 DEC 2017
Naam:
Adres:
Plaats en datum: Kallenkote, 11 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy Netherlands B.V.
(hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
Ik stel hierin belanghebbende te zijn gezien de afstand hemelsbreed tot de randen van het gasveld
"Eesveen".
Daarbij stel ik dat ik geschaad wordt in mijn onbezorgde woongenot omdat onvoldoende/niet
duidelijk is wat ik kan verwachten aan mogelijke schade (hantering schadebegrip zoals bedoeld in de
Mijnbouwwet) door de mijnbouwonderneming.
Tevens stel ik dat ik in aanmerking wil komen voor een bouwkundige 0 - meting door een
on�fhankelijke daartoe aangewezen onderneming en dat ik niet akkoord ga met een selectieve
bouwkundige 0-meting door mijnbouwer (Vermilion) en Gemeente Steenwijkerland
overeengekomen.
Daarnaast stel ik dat ik in aanmerking wil komen voor plaatsing van een meet instrument die
bodemtrillingen registreert volgens de meest recente inzichten (zowel bodemtrilling als
torsiekrachten registratie).

1.

In het winningsplan wordt gesteld dat d e kans o p schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst case' scenario 50% { 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
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'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten} moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken } waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Van uw voornemen om te komen tot transparante, consistente en
publieksvriendelijke communicatie is bij de inzage van de winningsplan weinig
terecht gekomen {ontwerp i nstemmingsbesluit). Gecommuniceerd is de
'kennisgeving' zoals ook vermeld in de Staatcourant, in de huis aan huis bladen (in
casus 'Steenwijker Expres' 31 oktober jl en een artikel met de kop 'Vermilion houdt
inloopavond' in de 'Steenwijker Courant'). Ik stel dat dit onvoldoende is om in
aanmerking te komen voor de term'publieksvriendelijk' en 'transparant'. Ik stel vast
da� de datum van de inloopavond onbekend was bij bewoners van het gebied tot
ikzelf de media heb gezocht om de materie onder de aandacht te brengen. Daarna
was er een sterke opkomst De tweede inloop mogelijkheid was wederom onbekend
bij betreffende bewoners. Ik stel dat de gekozen communicatiemiddelen hierin
gefaald hebben. Daarnaast stel ik dat de kosten die ikzelf gemaakt heb om bewoners
te informeren over de inloopavond en het recht om een zienswijze in te dienen op
Vermilion en/of het ministerie van Economische Zaken verhaald dienen te worden.
Als bijlage doe ik u dan ook een kostenoverzicht van de feitelijke gemaakte kosten
toekomen.

4.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
ni�t gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. De
mijnbouwer communiceert afwisselend dat ze het document niet kennen, dat ze van
plan zijn om hiermee ermee te gaan werken maar dit nog niet geïmplementeerd
hebben in deze casus. Tevens ontkent Vermilion rol te hebben in het vooraf
informeren van bewoners. Hiermee wordt extra wantrouwen en onzekerheid
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bewerkstelligd (immateriële schade). Ik stel dan ook dat de punten benoemd in deze
zienswijze eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet en ik
stel vast dat de

minister het bevoegd gezag is die moet handhaven {minister van

Economische Zaken en klimaat de heer E. Wiebes). Hierdoor stel ik dat de huidige
procedure onvoldoende tot zijn recht is gekomen en dat ik als bewoner mag
verwachten dat deze procedure opnieuw wordt gedaan (vertrouwen in overheid is in
de huidige procedure ernstig geschaad, ik mag verwachten dat de regie en de
controle hierop door het bevoegd gezag wordt uitgevoerd echter dit is niet het
geval).
5.

Daarnaast verzoek ik dat de verantwoordelijke minister de huidige
ontwerpprocedure met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij
het bedrijf Vermilion Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie
en participatie zoals bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning
kleine velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp
winninsgplan. Vooraf moet dan ook het schade begrip en schade procedure zoals
bedoeld in de Mijnbouwwet nadrukkelijker worden uitgewerkt. In een aparte
paragraaf zou communicatie en de rollen en verantwoordelijkheden uitgewerkt
moeten worden.

6.

Ik wijs u erop dat Vermilion aan verschillende instanties reeds 'subsidie' heeft
toegekend. Het feit dat het hier mede om Stichtingen Dorpsbelang gaat (Eesveen,
Kallenkote, Wapserveen) geeft voor mij als burger de suggestie van mening
beïnvloeding. Dit is niet zuiver en transparant. Deze Stichtingen hebben in de
afgelopen weken geen moeite gedaan om hun mede dorpsgenoten te informeren
over de procedure. Niet te bewijzen is of de toegekende subsidie daarin een rol heeft
gespeeld. Ik stel dat dit soort acties vermeden moeten worden omdat dit een
vermoeden van belangenverstrengeling oplevert. Dit beschadigd het beeld van een
betrouwbare organisatie en een betrouwbare overheid.

7.

Het is niet duidelijk op welke wijze de aanames van bodemdaling tot stand zijn
gekomen en of er gebruik gemaakt is van de meest recente inzichten. Ook is niet
duidelijk hoe deze aannames zich verhouden tot geschatte natuurlijke bodemdaling.
In recente publikaties wordt aangetoond dat geschatte bodemdaling cijfers een
groot verschil geven met werkelijke bodemdalingscijfers. Ook hier geldt dat ik mag
verwachten dat er consistent, transparant, zorgvuldig en publieksvriendelijk
g�communiceerd wordt.

8.

Monitoring van bodemtrilling zou in tegenstelling tot wat nu het geval is (geofoon )

met combinatie {trillings en bodemdaling} sensoren uitgerust moeten worden. Deze
meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te
registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het OMEM
Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw). In het winningsveld Wapse zijn deze
sensoren wel toegezegd maar feitelijke plaatsing blijft uit. Ook in het veld Eesveen is
ond1,1idelijk wie hierin welke roHen heeft.

173 van 345

0064

9.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

10. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier

van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert en transparant ter inzage geeft op een toegankelijke
wijze. Bij overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart door
het SodM. Ik stel vast dat onvoldoende is uitgewerkt welke produktiehoeveelheden
en fluctuaties toelaatbaar zijn in relatie tot veiligheid en het voorkomen van
mijnbouwschade.

ll. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in

produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Onduidelijk is hoe dit is
getoetst. Wel heeft de Provinciale overheid hierop aangedrongen echter die is niet
me�genomen in uw ontwerp instemm ingsbesluit. Ik stel dat dit wel wenselijk is
gezien de huidige inzichten.

12. De snelheid van winning is gerelateerd aan het optreden van bodemtrillingen stelde

het SodM onlangs vast in het Groningergasveld. Versnelling van de drukafname valt
samen met de aardbevingsdichtheid. Daarom is het advies van het SodM om tot
optimalisatie val clusteroperaties te komen teneinde regionale risico's te vermijden
dan wel zo laag mogelijk te houden. Ik zie deze beoordeling niet voldoende terug.

13. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

14. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte en effecten van lozing afvalwater in

het voorkomen Nijensleek zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling
drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk
risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit (zie ook problematiek
afvalwater Twente/Slochteren). Tevens is onvoldoende duidelijk wat de
(toxicologische) samenstelling is van dit afvalwater. Er wordt gesteld dat dit
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'condenswater' (=zoetwater) is en water uit het winningsveld bij de 'eindfase' van
de winning (=zoutwater). Echter in beide gevallen is onvoldoende duidelijk wat het
effect is op de 'harde bovenlaag' in casu het Anhydriet. Ook is niet duidelijk hoe de
opbouw van deze lagen (dikte en samenstelling Anhydriet/Haliet) zijn in de
voorkomens van Nijensleek en Eesveen. Wel is bekend dat onverzadigd zout water
versneld reactie aangaat met Anhydriet waardoor dit op termijn gevolgen heeft voor
de bovenlagen. Ook hier dient men voor de veiligheid uit te gaan van een 'worst
case' scenario om de veiligheid van bewoners in de toekomst veilig te stellen. Er
wordt in het winningsplan gesteld dat de laag Anhydriet een afsluitende laag is. Dit is
echter onvoldoende bewezen waardoor de risico inschatting niet te maken valt.

15.

Er is niet duidelijk hoe Vermilion het veld verlaat aan het einde van de produktie
periode. Wat gebeurd er met deverbuizing van de put, hoe is de afdichting en hoe
lang is deze veilig? Wie ziet hierop toe? Al deze zaken zijn niet benoemd in de
risico's.

16.

In het winningsplan is een analyse van het te winnen gas gegeven. (blz 25) Echter tot
mijn verbazing ontbreekt het getal achter het zwavel gehalte. In gas is het bijproduct
echter altijd verbonden met een zwavel gehalte. Ik zou dan ook graag dit gegeven
bekend zien. Mede vanwege gezondheidsrisico's boven het gasveld en in de
omgeving van gasvelden. Dit aspect is onvoldoende uitgewerkt in het winningsplan.
Er wordt verwezen naar toekomstige veiligheidsplannen en de aangevraagde
omgevingsvergunning. Echter dit is niet mede ter inzage gelegd en niet eenvoudig
virn;lbaar voor mij als burger (ik beroep mij wederom op de termen transparant,
zorgvuldig, publieksvriendelijk).

17.

Niet meegenomen is dat op geringe afstand zandwinningsgepied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

18. Onduidelijk is hoe gaswinning in Eesveen van invloed is op toekomstige

mogelijkheden voor bewoners om gebruik te maken van geothermie.

19.

Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

20. Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid producere'? in de

lagere frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen.

21.

Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit,
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage. Een en ander is in strijd met de wet, nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunde activiteit een nieuwe vergunning en een nieuwe procedure
noodzakelijk is.
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22. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

23. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op

deze plaats noodzakelijk is.

24. U

geeft aan dat, wanneer aardgas veilig kan worden gewonnen, het wenselijk is dit

uit Nederlandse bodem te winnen zodat Nederland minder afhankelijk is van
gasimport. In dit verband wijs ik

u

erop dat het gas gewonnen uit het winningsveld

Eesveen bestemd is voor export (bron: uitspraken Vermilion). Bovenstaande doet
vermoeden dat er een belangen afweging gemaakt wordt tussen inkomsten voor de
staat/mijnbouwer tegenover het veilig en zo rgeloos kunnen wonen en leven door

inwoners van onze regio. Ik zie deze afweging niet terug in dit plan. Het betreffende
veld heeft een mogelijke haalbaarheid van 500 miljoen Nm3 dit is de minimale
exploitatie hoeveelheid heb ik mij laten uitleggen door Vermilion. Ik zou graag zien
dat er een totaalplan is waar veilig en met minder maatschappelijke weerstand
gewonnen zou kunnen om aan de energie behoefte te kunnen voldoen mede in he t

licht van de energie transitie. Ik lees onvoldoende economische noodzaak terug in
dit winningsplan en stel dan ook dat het maatschappelijk verzet, de lokale risico's en
de onzekerheid in geval van het plan 'gaswinning Eesveen' voldoende zijn om af te
zien van de plannen.

Handtekening:
Naam:
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Nota:

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

Reiskosten ivm interview 5 december 2017 bij RTV Oost locatie Hengelo voor het onder de aandacht
brengen van inloopbijeenkomst 6 december 2017

R etour
212 km

-

rtv oost studio Hazenweg 25 Hengelo

E 25,72 (ANWB

routeplanner)

Over te maken op:
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Benthem Gratama
advocaten

Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248

7 4 DEc2017

2250 AE VOORSCHOTEN

Datum:

13 december 2017

/Vermilion •

Onze ref.:

171410 /

Behandelaar:
Direct tel. nr.:
Direct fax nr.:

(038) 428 00 70

E-mailadres:

Betreft: zienswijze tegen het ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen
Geachte heer/mevrouw,

Als gemachtigde van de heer
(

(nader te noemen:

, wonende aan de

te

, dien ik hierbij zienswijzen in tegen het ontwerp-instemmingsbesluit

winningsplan Eesveen van de Minister van Economische Zaken gepubliceerd op 2 november 2017
(nader te noemen: het besluit). Blijkens de kennisgeving in de Staatscourant ligt het besluit van 3
november tot en met 14 december 2017 ter inzage en kan er tijdens deze termijn op het besluit
worden gereageerd, zodat deze zienswijzen tijdig zijn ingediend. Een afschrift van het besluit voeg ik
toe als bijlage 1.

Feitelijke situatie
Vanaf 2015 wordt door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) gas geproduceerd uit
het gasveld Eesveen. Het gasveld is gelegen in de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld.
Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Eesveen
gasveld. De redenen voor de actualisatie zijn het aanboren van een tweede put Eesveen -2 in het
gasveld waardoor er meer gas wordt gewonnen dan in het eerste goedgekeurde winningsplan uit
2014 was voorzien, het verlengen van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risico
analyse en een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen en voorziene activiteiten
om de productie in stand te houden. Vermilion verwacht tot en met 2017 gas te produceren uit het
gasveld Eesveen.
Vermilion heeft dit verzoek tot wijziging op 23 februari 2017, aangevuld op 19 mei 2017 en 19
augustus 2017 ingediend. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten instemming
te verlenen aan dit verzoek als bedoeld in artikel 34 lid 3 Mijnbouwwet.
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woont op zeer korte afstand van het gasveld (2 km) en vreest voor grote onherstelbare
gevolgen aan en waardevermindering van zijn woning. Hij kan zich dan ook niet verenigen met het
besluit en heeft zich daarom genoodzaakt gezien onderhavige zienswijze in te dienen. Kort gezegd
ligt hieraan ten grondslag dat

vreest voor aardbevingen, bodemdaling en het in waarde

verminderen van zijn woning. Zijn bezwaren licht

in het navolgende nader toe.

Zienswijzen
Bodemdaling/bodemtrilling
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport over de
aardbevingsrisico's in Groningen is de Mijnbouwwet gewijzigd. Zoals ook in de overwegingen in het
ontwerpbesluit dat voorligt is aangegeven, richt één van de belangrijkste aanbevelingen uit dit
rapport zich op de veiligheid van burgers en infrastructurele werken.
De bepalingen in de Mijnbouwwet zijn zodanig geformuleerd dat het belang van veiligheid en risico's
voor omwonenden en het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken een
grond is om instemming geheel of gedeeltelijk te weigeren. Op basis van artikel 36 lid 2
Mijnbouwwet is het mogelijk om voorschriften aan de instemming te verbinden.

Bodemdaling

Onderdeel van het winningsplan is een omschrijving door Vermilion van de te verwachten
bodemdaling als gevolg van de gaswinning uit het Eesveen. Uitkomst van het door Vermilion
uitgevoerde onderzoek is dat de te verwachten bodemdaling tussen de 3 millimeter en 10 millimeter
bedraagt. De Minister stelt vervolgens dat een bodemdaling van minder dan 10 millimeter dermate
gering is dat de hierdoor nadelige gevolgen beperkt zullen zijn. Dit onderzoek is echter gebaseerd op
aannames.

vraagt zich dan ook af of de theorie in de toekomst overeen komt met de praktijk.

In Groningen zijn de effecten van de gaswinning uiteindelijk veel groter gebleken dan was voorspeld.

Blijkens het onderhavige besluit vindt borging plaats via het meetplan. Los van het feit dat er
momenteel geen meetplan voorligt, blijkt uit het meetplan Eesveen uit 2015 dat er eens per 10 jaar
wordt gemeten. Indien in het meetplan dat voor deze wijziging wordt vastgesteld eenzelfde
frequentie wordt gehanteerd, vreest

dat een bodemdaling reeds heeft plaatsgevonden voordat

er tijdig maatregelen kunnen worden genomen.

verzoekt dan ook de frequentie van meten te

verhogen zodat tijdig kan worden ingegrepen op het moment dat de daling groter is/wordt dan
voorspeld. Tevens verzoekt

een maximale bodemdaling te verbinden aan het instemmings

besluit zodat wordt geborgd dat de winning stopt op het moment dat de maximale bodemdaling is
bereikt.

2
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Bodemtrillingen

Uit het onderzoek naar bodemtrillingen blijkt dat het veld de eigenschappen heeft van velden die
een kans op beven hebben van 42% waarbij de bovengrens van de maximaal mogelijke sterkte van
een geïnduceerde beving hoger is dan 2,5 op de schaal van Richter. Ook dit onderzoek is echter
gebaseerd op aannames.

vraagt zich dan ook af of de theorie in de toe komst overeen komt met

de praktijk. In Groningen zijn de effecten van de gaswinning op bodemtrillingen uiteindelijk ook veel
groter gebleken dan was voorspeld.

Nulmeting

In het besluit wordt aangegeven dat er door Vermilion binnen 6 maanden na inwerkingtreding van
het besluit een nulmeting moet worden uitgevoerd naar de bouwkundige staat van een vast te
stellen representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken gelegen binnen het
gebied waar de bodembeweging zich als gevolg van de gaswinning kan voordoen.
Dit biedt voor cliënt te weinig waarborgen. Cliënt stelt voor, mede gelet op de ervaringen die zijn
opgedaan in de gaswinning in Groningen, dat voor alle gebouwen/bouwwerken binnen de straal van
Skm van het gasveld een nulmeting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige teneinde
zo te kunnen beoordelen of er schade is ontstaan ten gevolge van de gaswinning door Vermilion.
Client kan zich voorstellen dat deze straal waarbinnen de nulmeting wordt uitgevoerd, wordt
vergroot wanneer bodemonderzoek uitwijst dat door het opslingeringsprincipe er ook schade wordt
toegebracht aan gebouwen buiten de Skm van het gasveld.

Ook de decentrale overheden adviseren de minister om aan het instemmingsbesluit de voorwaarde
te verbinden dat Vermilion een bouwkundige vooropname uitvoert voor het gebied dat binnen het
mogelijke invloedgebied van de voorgenomen winning valt. Tevens adviseren zij om zo spoedig
mogelijk te komen met een duidelijke regeling ten aanzien van bouwkundige metingen aan
gebouwen en bouwwerken maar ook om met een adequate regeling te komen voor schade en
compensatie als gevolg van de trillingen en bevingen. In het ontwerp besluit zoals dat nu voorligt,
wordt niet dan wel onvoldoende tegemoet gekomen aan het advies van de gemeenten.
De huidige bepaling ten aanzien van de nulmeting biedt voor cliënt onvoldoende zekerheden. Hij
meent dan ook dat daar eerst meer duidelijkheid over moet ontstaan alvorens het besluit in werking
treedt dan wel er gestart kan worden met de gaswinning.

Schade

Daarenboven staat nergens in het besluit of bijlagen omschreven hoe een schadeprocedure in zijn
werk gaat, hoe om wordt gegaan met de waardevermindering van de woningen, of er een
waarborgfonds is opgericht etc..

ziet dit graag opgenomen in het besluit. Daarbjj zal, conform de

regeling in Groningen, ook moeten worden vastgelegd dat de bewijslast niet bij de
bewoners/eigenaren van de gebouwen ligt maar bij de Vermilion.
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Ook moet middels dit besluit worden voorkomen dat er, zoals in Groningen het geval, een lange tijd
gemoeid gaat met het afwikkelen van schadeprocedures voortvloeiend uit de gaswinning. Hierbij
verzoekt

u een onafhankelijk orgaan in te stellen voor de afwikkeling van schade.

Waardevermindering woning
stelt zich op het standpunt dat zijn woning door dit instemmingsbesluit in waarde is gedaald.
Ondanks het feit dat er nog geen directe schade is opgetreden ten gevolge van de gaswinning. De
gevolgen die zich in Groningen hebben voorgedaan door de gaswinning zorgen voor een negatief
effect op de woningmarkt. Indien

zijn woning op dit moment zou willen verkopen, zal de

gaswinning door Vermilion een negatieve invloed hebben op de verkoopprijs.

meent dan ook

dat er in het besluit een nadere regeling moet worden getroffen ter compensatie voor omwonenden
van de velden waar gas wordt gewonnen. Op dit moment lijkt enkel gewaarborgd dat fysieke schade
voor vergoeding in aanmerking komt. Compensatie wegens waardevermindering is echter tevens op
zijn plaats.

Ik verwijs u in het licht van het voorgaande naar de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van
2 september 2015 - ECLl:NL:RBNNE:2015:4185- waarin de huiseigenaren in het aardbevingsgebied
van Groningen aanspraak konden maken op een compensatie voor de waardevermindering als
gevolg van de aardbevingen, ongeacht of fysieke schade aan de onroerende zaken was ontstaan.
ziet graag dat een dergelijke compensatieregeling in het besluit is gewaarborgd, op het moment
dat aardbevingen zich in de omgeving voordoen.

meent zelfs dat er nu al aanleiding bestaat

voor compensatie, daar zijn woning reeds in waarde is verminderd, gelet op de negatieve
berichtgeving omtrent de situatie in Groningen en het feit dat zijn woning in een omgeving staat
waar in de toekomst ook aardbevingen kunnen ontstaan door de gaswinning (kans van 42%).

Indien

terug moet vallen op de nu in het besluit opgenomen schaderegeling, moet hij wachten

totdat er daadwerkelijk fysieke schade is opgetreden en het eigenlijk al te laat is.
stelt zich derhalve op het standpunt dat het bestreden besluit een disproportionele last
meebrengt omdat de schadecompensatieregeling onvoldoende is. In het besluit moeten voldoende
waarborgen zijn opgenomen om alle door

geleden en nog te lijden schade te vergoeden. Nu die

regeling ontbreekt is het besluit onrechtmatig.

Communicatie
In het ontwerpbesluit wordt ten aanzien van de communicatie verwezen naar de 'gedragscode
gaswinning kleine velden'. Blijkens het ontwerp-besluit hecht ook de Minister aan de zorgvuldige,
gedegen, consistente en transparante communicatie over de (gevolgen van de) gaswinning. Deze
verwijzing biedt voor cliënt op deze wijze echter geen enkele waarborg. De gedragscode is namelijk
van toepassing op de betrokkenen bedrijven en daar kunnen derden, waaronder

zich niet op

beroepen.
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Cliënt ziet dan ook graag in het besluit hetzij een communicatieprotocol opgenomen hetzij een
koppeling naar de communicatie en participatie bepalingen die zijn opgenomen in voornoemde
gedragscode.

Belangenafweging
Uit het besluit blijkt niet van een gedegen belangenafweging. Uit onderzoeken blijkt van nadelige
effecten (bodemdaling, trillingen etc) die een nadelig effect hebben op de bewoners van gebied. De
minister meent echter dat deze belangen niet zo zwaarwegend zijn dat er geen instemming aan het
wijzigingsplan wordt verleend. Mede gelet op de situatie in Groningen vindt

dit onbegrijpelijk.

Hij meent dat de Minister, net zoals de Afdeling van de Raad van State in haar uitspraak van 15
november 2017 (ABRvS 15 november, ECLl:NL:RVS:2017:3156) heeft overwogen dat het besluit
onvoldoende is gemotiveerd. Ook in dit geval heeft de minister in de motivering het risico voor
personen in het aardbevingsgebied niet afdoende betrokken, niet gemotiveerd waarom het belang
van leveringszekerheid zwaarder weegt dan de belangen die tegen het gewijzigde winningsplan
pleiten en niet gemotiveerd welke maatregelen mogelijk zijn ter beperking van de benodigde
gaswinning en waarom deze al dan niet worden getroffen.

Concluderend
Concluderend kan gesteld worden dat cliënt van mening is dat er momenteel te weinig zekerheid
bestaat over de mogelijke gevolgen van de gaswinning en ook de inhoud van het besluit leidt niet tot
borging van zijn belangen. Het besluit is derhalve niet zorgvuldig tot stand gekomen.
Gelet op het voorgaande verzoekt

u het besluit niet dan wel gewijzigd vast te stellen, met

inachtneming van de hierboven weergegeven zienswijzen.

vreest dan ook voor onevenredig

nadelige gevolgen voor zijn omgeving en voor hemzelf. Het besluit kan dan ook op grond van het
voorgaande geen stand houden.

Graag verzoek ik u nadere berichtgeving over de procedure aan mij toe te sturen.

Bijlage(n):
Ontwerp.lnstemmlngsbeslult wijziging wlnnlngsplan Eesveen, Mlnlsterîe van Economische Zaken
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Ontwerp-instemmingsbesluit
1.

Aanvraag

Vermilion Energy Netherfands B.V. (hierna: Vermilion), heeft op 23 februari
2017, aangevuld met een addendum op 19 mei 2017 en een aanvulling van
19 augustus 2017, een aanvraag tot instemming voor het gewijzigde
winningsplan Eesveen {hierna: wlnningsplan Eesveen) ingediend bij de Minister
van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister).
Het gewijzigde winningsplan Eesveen omvat het gasveld Eesveen dat gas
produceert uit de Slochteren Zandsteen. Het gasveld is aangeboord met één put,
te weten Eesveen-1 (ESV-1). Het gasveld Eesveen ligt binnen de
winningsvergunningen Steenwijk en Drenthe-VI. Het gasveld ligt in de provincie
Drenthe en Overijssel, binnen de grenzen van de gemeenten Steenwijkerland en
Westerveld en het verzorgingsgebied van het waterschap Drents Over ijsselse
Delta.
De aanvraag voor een wijziging van het winnlngsplan Eesveen betreft een
actualisering van het vigerende winningsplan voor de bestaande gaswinning. De
redenen voor de actualisatie zijn: het aanboren van een tweede put Eesveen-2
(ESV-2) in het gasveld waardoor er meer gas wordt gewonnen dan in het op 18
augustus 2014 goedgekeurde winningsplan Eesveen was voorzien, een
(vernieuwde) seismische risicoanalyse, een actualisatie van productie- en
bodemdalingsvoorspellingen en voorziene activiteiten om de productie in stand te
houden. Vermilion verwacht dat de gaswinning op basis van het winningsplan
Eesveen in 2022 beêindigd zal worden, met een uitloop tot 2027 in het geval van
het maximale productiescenario.

2.

Beleid gaswinning In Nederland

In het Energierapport 2015 en de Energieagenda van december 2016 is de 'lange
termijn'-visie ten aanzien van de Nederlandse brandstofmix, Inclusief de transitie
naar een duurzame energievoorziening, uiteengezet. Het in productie brengen van
hernieuwbare energiebronnen maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Hoewel
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in de gebouwde omgeving stevig ingezet wordt o p het geleidelijk uitfaseren van
het gebruik van aardgas, speelt aardgas (als efficiënte energiedrager) komende
decennia nog een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening. qp dit
moment is de Neder1andse energievoorziening nog voor meer dan 90%
afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool), waarbij aardgas
voorziet in ruwweg 40% van onze primaire energiebehoefte. Van de fossiele

Ons kenmerk
OGETM·EO / 17170233

brandstoffen is aardgas de brandstof met de minste C02-ultstoot en dus het minst
belastend voor het klimaat. In de transitie naar duurzaam is aardgas - voor de
industrie, voor het verwarmen van een groot deel van de huizen en voor het in
stand houden van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening - de komende
decennia nog steeds nodig. Wanneer aardgas veilig kan worden gewonnen Is het
wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Neder1and Is dan minder
afhankelijk van gasimport en de schonere winning In Neder1and beperkt o ok de
met de winning samenhangende mondiale uitstoot van C02.

3.
3.1

Voorgeschlede�is
Wijziging Mljnbouwwet

Met het per 1 januari 2017 in werking treden van de gewijzigde Mbw is onder
meer het toetsingskader van en de procedure om te komen tot een winnlngsplan
gewijzigd.
De wijziging van de Mbw is allereerst het resultaat van de implementatie van de
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OW) in zijn
rapport over de aardbevlngsrlsco's In Groningen (Kamerstukken II 2014/15,
33 529, nr. 123) van 18 februari 2015. In de kabinetsreactie van 2 april 2015
(Kamerstukken 112014/2015, 33 529, nr. 143) Is aangegeven dat het kabinet alle
aanbevelingen uit dit OW-rapport zal overnemen.

Veiligheid
Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het OW-rapport richt zich op de
veiligheid van burgers en infrastructurele werken. Deze aanbeveling heeft geleld
tot een wijziging van de Mbw. Door deze wijziging Is het belang van velllgheld en
risico's voor omwonenden en het voorkomen van schade aan gebouwen of
infrastructurele werken een grond om instemming geheel of gedeeltelijk te
weigeren. Met het oog hierop dient In een wlnningsplan expliciet aandacht
besteed te worden aan het belang van veiligheid en risico's voor omwonenden,
gebouwen en infrastructuur. Dit gebeurt volgens een samen met Staatstoezicht
op de Mijnen (hierna: SodM) opgestelde methodiek: de seismische risicoanalyse
(SRA). Dit betekent dat de beoordeling van de gevolgen van aardbevingen niet
langer wordt beperkt tot de "seismic hazard" (seismische dreiging), maar is
uitgebreid naar het daadwerkelijke seismische risico (effecten voor
omwonenden).

Burgerperspectief
Een ander belangrijk punt uit het OW-rapport betreft het betrekken van de
andere overheden bij de besluitvorming over mijnbouwactiviteiten en het hebben
van meer aandacht voor het burgerperspectief. Ook deze aanbeveling heeft geleld
tot een wijziging van de Mbw op verschillende onderdelen.
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Concreet gaat het voor de lnstemmlngsprocedure met het wlnnlngsplan om het
adviesrecht van gemeenten, provincies en waterschappen. Naast de reeds
bestaande wettelijke adviseurs SodM en de Technische commissie
�odembeschermlng (hierna: Tcbb), worden op grond van de gewljzlgde_Mbw ook

On.kenm..tc
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de provincie, gemeenten, waterschappen en de Mijnraad in de gelegenheid
gesteld o� advies te geven. Ook Is bij een wijziging van het wlnnlngsplan In
principe afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing
verklaard, waardoor de mogelijkheid van het indienen van zienswijzen Is
ontstaan. Op deze wijze Is getracht het burgerperspectief nadrukkelijk mee te
nemen In de beslultvormlng.

Natuur en ml/feu

Tijdens de parlementaire behandeling van de Implementatie van het OW-rapport
In de Mbw zijn naast het belang van veiligheid en risico's voor omwonenden en
het voorkomen van schade aan gebouwen of Infrastructurele werken, ook de
gevolgen voor milieu en natuur door de wijziging van de Mbw toegevoegd aan het
toetsingskader voor winningsplannen.

3.2

Procedure wijziging winningsplan Eesveen

.

Vennlllon heeft op 23 februari 2017 een wijziging van het wlnnlngsplan Eesveen
Ingediend, waarna TNO-Adviesgroep Economische Zaken en Klin'laat (hierna:
TNO) op 1 mei 2017 advies heeft uitgebracht aan de minister.
Vermlllon heeft op 19 mei 2017 een addendum op het wlnnlngsp1an Eesveen ter
vervanging van hoofdstuk 17 Ingediend. Tot slot heeft Vermlllon op 19 augustus
2017 een nadere toelichting op de (mogelijke) gevolgen voor natuur en milieu
aangeleverd. Op 22 mel 2017 heeft de minister aan TNO gevraagd ·om deze
nieuwe beoordeling van het seismische risico te toetsen en na te gaan of de
geactualiseerde tekst Invloed heeft op het eerdere advies van 1 mei 2017. Het
resultaat van deze beoordellng heeft SodM In haar advies van 15 juni 2017
kenbaar gemaakt aan de minister.
·

Ten behoeve van de advisering door de decentrale overheden Is op 21 juni 2017
door de minister een Informatiebijeenkomst georganiseerd over het
wlnnlngsplan Eesveen. Met deze bijeenkomst zijn de provincie Drenthe en
Overijssel, de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld en het waterschap
Drents OVerljsselse Delta In de gelegenheid gesteld inhoudelljk specifieke vragen
te stellen over het wlnnlngsp1an Eesveen, alvorens de decentrale overheden
advies uit hebben gebracht. Na deze Informatiebijeenkomst hebben de Tcbb, de
provincie Drenthe en Overijssel, de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld
en het waterschap Drents Overijsselse Delta advies over het wlnnlngsplan
Eesveen uitgebracht aan de minister. De decentrale overheden hebben naast
een gezamenlijk Ingediend advies ook allen afzonderlijk advies uitgebracht. De
In hoofdstuk 5 genoemde adviezen zien op het gewijzigde wlnnlngsplan van 23
februari 2017 en het addendum van 19 mei 2017.

4.

Juridisch kader

4.1

Mijnbouwregelgeving

De wijziging van het wlnnlngsplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de
daarop gebaseerde regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw en de
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artlkelen 24, 30 en 3 1 van het Mljnbouwbeslult (hierna: Mbb) vormen het
juridisch kader waaraan de wijziging van het wlnnlngsplan wordt getoetst.
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Alvorens op basis van de Mbw over te mogen gaan tot winning is, op grond van
artikel 34, derde lld, van de Mbw, de Instemming vereist van de minister met een
wijziging van een wlnnlngsplan. Het gewijzigde wlnnlngsplan geeft concreet Inzicht
In de wijze waarop de winning wordt uitgevoerd en de effecten daarvan en dient
te voldoen aan de eisen genoemd il artikel 35 van de Mbw. Artikel 24 Mbb bevat
een aantal nadere eisen die aan een (wijziging) winnlngsplan worden gesteld. Het
winnlngsplan dient onder meer een beschrijving te bevatten van de verwachte
hoeveelheid aanwezige delfstoffen, de hoeveelheden jaarlijks te winnen
delfstoffen, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter
voorkoming van schade door bodembeweging.
Ter beoordeling of met een wijziging van het winnlngsplan kan worden Ingestemd,
wordt het wlnnlngsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. De
minister kan slechts geheel of gedeeltelijk Instemming weigeren of daaraan
voorschriften of beperkingen verbinden:
a.
Indien het In het wlnnlngsplan aangeduide gebied door de minister niet
geschikt wordt geacht voor de In het winnlngsplan vermelde activiteit om
reden van het belang van de velllgheld voor omwonenden of het

b.
c.
d.

voorkomen van schade aan ge!Jouwen of Infrastructurele werken of de
functionaliteit daarvan,
In het belang van het planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen,
Indien në!dellge gevolgen voor het mllleu ontstaan, of
Indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt.

Artlkel 36, tweede lid, van de Mbw bepaalt voorts dat de mi nister de Instemming
kan verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften kan verbinden, Indien
deze gerechtvaardigd worden door een grond als genoemd In artikel 36, eerste lid
of, voor zover het belang van de velllgheld voor omwonenden of het voorkomen
van schade aan gebouwen of Infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan
daardoor niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, door het belang van
leveringszekerheld.

4.2

Voorbereidingsprocedure

s.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Mbw Is dit beslult tot Instemming met de
wij ziging van het wlnnlngsplan voorbereid met toepassing van de unlfonne
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld In afdeling 3.4 van de Awb. Tevens
Is advies gevraagd aan SodM (artlkel 127 van de Mbw), de Tcbb (artikel 35,
tweede lid, van de Mbw), alle betrokken decentrale overheden (artikel 34, vijfde
lid, va'n de Mbw) en de Mijnraad (artikel 105, derde lld, van de Mbw).

Over het gewijzigde winnlngsplan Eesveen hebben de volgende adviseurs, op
verzoek van de minister, advies uitgebracht:
•
SodM heeft bij brief vai 15 juni 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
17087037). Voor de beoordeling van het wlnnlngsplan Eesveen heeft SodM
advies gevraagd aan TNO voor de verificatie van de berekeningen op de
onderdelen doelmatlge winning, bodemdaling en de SRA;
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·

de Tcbb heeft bij brief van 3 augustus 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
TCBB/17111593);
•
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe (hierna: de provincie
Drenthe) heeft bij brief van 11 juli 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
28/4.2/2017001363);
•
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (hierna: de provincie
Overijssel) heeft bij brief van 18 juli 2017 advies uitgebracht (kenmerk:
2017/0264472);
•
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Steenwijkerland (hierna: de gemeente Steenwijkerland) heeft bij brief van
12 juli 2017 advies uitgebracht (kenmerk: 1726-3�-I O-MB);
•
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Westerveld
(hierna: de gemeente Westerveld) heeft bij brief van 26 juni 2017 advies
uitgebracht (kenmerk: 199513);
•
het bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: het
waterschap Drents Overijsselse Delta) heeft bij brief van 21 juli 2017 advies
uitgebracht (kenmerk: Z/17/011279-23396);
•
de Mijnraad heeft bij brief van 8 september 2017 advies uitgebracht
(kenmerk: MUR/17142346).
In aanvulling op het wlnnlngsplan en het addendum hebben de overige adviseurs
ook het advies van SodM en TNO ontvangen.

Dir.dDrut-generaal
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6.

Winningsplan op hoofdlijnen, adviezen en
beoordeling

Per onderwerp wordt op hoofdlijnen beschreven wat Vermlllon hierover In het
wlnnlngsplan heeft opgenomen. Daarna volgt (Indien van toepassing) het advies
van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis van een Integrale afweging
beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen.
6.1

Planmatig beheer

Wlnningsplan
Sinds 2015 wordt er door Vermllion gas gewonnen uit het gasveld Eesveen met
put ESV-1. Tot en met januari 2017 is circa 40 miljoen Nm3 gas geproduceerd. In
het begin van de gasproductie lag de productiesnelheid net onder de 200.000 Nm3
per dag, waarbij de snelheid inmiddels door drukafname is afgenomen tot 60.000
Nm3 per dag.
Vermlllon geeft aan dat met put ESV-1 en nieuw te boren put ESV-2 naar
verwachting het gehele gasveld geproduceerd kan worden. Vermlllon schat het
nog te winnen gasvolume uit ESV-1 op 6 tot 30 miljoen Nm3 en uit ESV-2 op 100
tot 600 miljoen Nm3• Er wordt door Vermlllon uitgegaan van een
wlnbaarheldsfactor van 60% tot 80% ten opzichte van de oorspronkelijke
aanwezige hoeveelheid gas dat zich binnen het bereik van de putten bevindt.
Deze marge Is toebedeeld aan de onzekerheden In de analyse van de ondergrond.
Vermlllon verwacht dat de productie van het Eesveen gasveld tot het jaar 2022 zal
voortduren In het meest waarschijnlijke productiescenario (Mld Case) en tot het
jaar 2027 in het hoge, optimistische productiescenario (High case).
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VerlJlillon geeft in het winningsplan aan dat de verwachte gasproductiesnelheid
van de Slochteren zandsteen formatie ruim voldoende is. Voor put ESV-1 is het
volgens Vermllion niet noodzakelijk geweest de put te stimuleren. Voor de put
ESV-2 wordt dan ook niet verwacht dat de put gestimuleerd wordt.

Ons kenmert<
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Adviezen

AdviesSodM
SodM geeft in haar advies aan dat bij de beoordeling van de doelmatigheid is
gekeken naar de efficiëntie van de gaswinning met betrekking tot de huidige
kennis en technieken en de behaalde winningspercentages ten opzichte van
gelijksoortige gasvelden. TNO is van mening dat het winningsplan realistisch en
doelmatig is en in voldoende mate voorziet in de principes van doelmatige
winning. SodM onderschrijft de mening van TNO en concludeert dat de geplande
winning doelmatig en efficiënt is.
Beoordeling olanmatig beheer
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning
van de delfstof, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid
te winnen delfstof van belang Is. De beoordeling draait vooral om de vraag of de
door de mijnbouwonderneming in het winningsplan aangegeven
winbaarheidsfactor reëel Is, gezien de technische parameters en geologische
omstandigheden van het gasveld. Daarnaast dient een andere gebruiksvorm van
de ondergrond door de gaswinning niet ongewenst onmogelijk gemaakt te
worden.
Het gasveld Eesveen betreft een bestaand winningsgebied. Tevens zijn er geen
andere gebruiksvormen van de ondergrond voorzien. Volgens Vermilion is er
momenteel geen geothermie project in de directe omgeving van het Eesveen
gasveld. Gezien de dikte en doorlatendheid van de Slochteren-laag in deze
omgeving, is de geschiktheid van het gasveld voor geothermische projecten
gering. Grondwaterwinning vindt plaats op 30 tot 70 meter diepte op ongeveer
3 kilometer afstand van het Eesveen gasveld. Er is dan ook geen interactie tussen
de winning van grondwater en de winning va n gas. Op de locatie van het gasveld
Eesveen is geen gasopslag of zoutwinning voorzien. Voortzetting van de
.
gaswinning uit het.Eesveen gasveld past dan ook in het planmatig gebruik van de
ondergrond. De minister stelt vast, mede op basis van het advies van SodM en
TNO, dat er sprake is van een doelmatige en efficiënte gaswinning en dat de
winningsfactor van 60% tot 80% realistisch is.

&. 2

Bode�dallng

Wjnnjngsplan
In hoofdstuk 6 van het winningsplan beschrijft Vermilion de te verwachten
bodemdaling veroorzaakt door gaswinning uit het Eesveen gasveld. De meest
recente bodemdalingsmeting van het gasveld Eesveen heeft plaatsgevonden in
2015. Vermilion geeft aan dat deze meting bedoeld is als nulmeting en nog geen
bodemdaling laat zien ten gevolge van de Eesveen productie. Vermilion heeft voor
het berekenen van de bodemdalingsprognose gebruik gemaakt van de "Geertsma
van Opstal" methodiek.
Vermilion geeft aan dat de te verwachten bodemdaling tussen de 3 millimeter en
10 millimeter bedraagt, met een meest waarschijnlijke waarde van 5 millimeter.
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De bodemdaling op het diepste punt blijft volgens Vermllion met 900hi zekerheid
onder de 10 millimeter.

Onskenmwll
DGETM-EO / 17170233

Adyjezen

AdyieS SodM

TNO heeft de berekening gecontroleerd en geeft aan zich te kunnen vinden in de

bodemdalingsresultaten van Vermlllon. Op" basis van de verificatie door TNO acht
SodM de uitkomsten van de ber'ekeningen van Vermilion voor wat betreft de
bodemdaling reëel. SodM is op basis van deze evaluatie van mening dat de
nadelige gevolgen van bodemdaling beperkt zullen zijn. Daarnaast vindt SodM het
gezien de bodemdalingsprognose passend dat Vermilion geen extra maatregelen
voorstelt. SodM ziet dan ook geen aanleiding om .aanvullende voorwaarden op dit
punt te adviseren.

Advies Tcbb
De Tcbb geeft in haar advies aan zich te kunnen vinden in de verificatie van de
berekeningen door TNO en het advies van SodM.

Advies decentrale overheden

Volgens de decentrale overheden is de bodemdaling als gevolg van de gaswinning
uit gasveld Eesveen naar verwachting klein en geringer dan de autonome
bodemdaling. De decentrale overheden geven aan dat In het gebied zich meerdere
kleine gaswinnlngen bevinden en dat een totaaloverzicht van alle
mijnbouwactiviteiten ontbreekt. De decentrale overheden adviseren een regionale
overzichtskaart op te laten nemen in het wlnningsplan inclusief de cumulatieve
bodemdaling ten gevolge van alle gaswinnlngsactivitelten en overige
mijnbouwactiviteiten in de regio die ook effect op bodembeweging kunnen
hebben, zoals zoutwinning en de injectie van productiewater.

Daarnaast vinden de decentrale overheden het van groot belang dat gedurende de

gaswinning en de periode erna wordt gemonltord of de werkelijke bodemdaling
overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van
10 millimeter. De decentrale overheden adviseren om voorafgaand aan de
definitieve vaststelling van het meetplan voor de gaswinning Eesveen, het
meetplan beschikbaar te stellen aan betrokken adviserende partijen. Daarnaast
wordt geadviseerd il het instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat de
betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte worden gesteld wanneer de
bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verloopt,
zodat partijen hierop kunnen anticiperen.

Aanvullend wordt door de decentrale overheden geadviseerd een maximale
bodemdaling in het instemmingsbesluit op te nemen met een numerieke waarde

en bandbreedte tot het einde van de verwachte gasproductie in 2027, waarbij de
naleving hiervan ter controle wordt voorgelegd aan SodM.

Het is volgens de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld niet duidelijk of
vrijgekomen water van de nieuw te boren put ESV-2 naar de niet meer in werking
'zijnde put Nijensleek gaat, of Nijensleek hiervoor voldoende capaciteit heeft, en
wat voor gevolgen dit mogelijk voor de vergunde situatie bij Nijensleek heeft. De
gemeenten adviseren dan ook de effecten hiervan in beeld te brengen en
verzoeken de gemeenten om Inzage te krijgen in de verplichtingen van Vermilion
voor wat betreft de waterinjectie in Nijensleek.
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De winningsplannen geven aan wat de bodemdaling als gevolg van de
voorgestelde mijnbouwactiviteiten zal zijn. Daarmee is er volgens de Mi jnraad
nog niet altijd een cumulatief beeld. Deze informatie zou wel beschikbaar moeten
zijn. Denkbaar is volgens de Mijnraad dat dit vast onderdeel wordt van de
winningsplannen, maar ook is denkbaar dat SodM of TNO hier in hun adviezen op
ingaan.
Beoordeling bodemdaling
De minister stelt vast dat SodM en TNO constateren dat de te verwachten
bodemdaling van minder dan 10 millimeter dermate gering is dat de kans dat
hierdoor nadelige gevolgen veroorzaakt worden beperkt zullen zijn.

Cumulatie
De minister begrijpt dat een regionale verwachte bodemdalingskaart belangrijk is
voor de decentrale overheden om de regionale effecten en gevolgen van
bodemdaling door mijnbouwactiviteiten goed te overzien. Vermilion beschikt

echter niet over alle informatie van mijnbouwactiviteiten in de regio van de
verschillende uitvoerders. Het advies ván de decentrale overheden wordt daarom
niet als voorschrift overgenomen in het lnstemmingsbeslult. In plaats daarvan
heeft de minister TNO de opdracht gegeven een regionale overzichtskaart te
creëren, Inclusief alle g�svelden en andere m ijnbouwactiviteiten In de regio die
mogelijk een effect op bodembeweging kunnen hebben, waarbij de cumulatieve
bodemdaling inzichtelijk wordt gemaakt.
TNO constateert dat er geen interferentie is tussen de bodemdalingskommen van

de omliggende gasvelden met de kom van gasveld Eesveen, omdat de gasvelden
te ver uit elkaar liggen. De maximale te verwachten bodemdaling boven het
Eesveen gasveld is volgens TNO minder dan 2 centimeter. Aangezien het niet
goed mogelijk is om een daling van minder dan 2 cm te meten worden in
bodemdalingskaarten alleen de contouren van 2 cm en meer getoond.

Maximale bodemdaling
Het wlnningsplan beschrijft de verwachte hoeveelheid te winnen gas en de te
verwachten bodemdaling als gevolg van deze gaswinning. Wanneer de aannames
die ten grondslag liggen aan het wlnnlngsplan wijzigen en deze veranderingen
betekenen dat de bodemdalingsprognose anders uitvalt dient de operator een
gewijzigd winningsplan in te dienen. Door het indienen van een gewijzigd
winningsplan wordt de i:e verwachte bodemdaling opnieuw getoetst.

Bodemdallngsmetingen
In artikel 30 van het Mbb Is opgenomen dat de uitvoerder metingen verricht naar
bodembeweging ten gevolge van het winnen van delfstoffen. De metingen dienen
te worden uitgevoerd volgens een meetplan. Het meetplan omvat de duur van de
gaswinning en de daarop volgende 30 jaar, waarbij Vermilion gedurende de
gaswinning en de daaropvolgende 5 jaar het meetplan jaarlijks dient te
actualiseren. De resultaten van de eerste meting dienen conform de artikelen 30
en 31 van het Mbb uiterlijk twee weken voor de aanvang van de gaswinning aan
SodM aangeleverd te worden.
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De gegevens met betrekking tot bodemdaling, die Vermilion op basis van het
meetplan moet aanleveren, zijn openbaar. SodM controleert op basis van deze
metingen of de in dit instemmingsbesluit vastgelegde maximale bodemdaling niet
wordt overschreden. Het meetplan behoeft Instemming, voordat met de
gaswinning kan worden gestart. Het meetplan voor gasveld Eesveen Is
gepubliceerd op www.nlog.nl (via het tabblad
mijnbouweffecten/bodemdaling/geodetische meetregisters en GPS metingen).

Onsken...-k
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Daarnaast volgt vanuit de wet dat wanneer de bodemdaling groter is dan
verwacht de winning gestopt moet worden en Vem1ilion een wijziging van het
wlnnlngsplan moet Indienen, waarbij wederom advies wordt gevraagd aan de
decentrale overheden. De betrokken adviserende partijen worden hierdoor op de
hoogte gebracht wanneer de bodemdaling groter Is dan verwacht.
Tot slot wijst de minister erop dat er op 7 september 2017 vanuit de
koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook
Vermilion bij is aangesloten, een 'Gedragscode gaswinning kleine velden' is
uitgebracht waarin hoofdstuk 5 afspraken bevat over goede, open en transparante
communicatie en contact met·de omgeving. In de gedragscode Is onder andere
opgenomen dat de Initiatiefnemer zorgt voor het beschikbaar stellen van
informatie en het contact met belanghebbende onderhoudt in alle fasen van de
activiteiten, waarbij belanghebbenden bij relevante projectwijzigingen of inzichten
actief worden geïnformeerd.

Productiewater

Het onderhavige besluit ziet niet op de ver.werking van het productiewater. Het
vrijgekomen productiewater van ESV-2 wordt tevens afgevoerd naar de
verwerkingsinrichting Nijensleek. In de vergunning van de verwerkingsinrichting
zijn voorwaarden gesteld aan de eigenschappen en behandeling van
productiewater.

6.3

Bodemtrilling

Wjnningsolan
Voor het bepalen van de kans op geïnduceerde bevingen als gevolg van het
winnen van gas uit het Eesveen gasveld, heeft Vermilion een risicoanalyse
uitgevoerd conform de tijdelijke leidraad •Methodiek voo r risicoanalyse omtrent
geïnduceerde bevingen door gaswinning (bijlage bij Kamerstuk

33529 nr.

275)".

Vermllion heeft het potentiële vermogen om geïnduceerde seismlciteit te kunnen
genereren (hierna: DHAIS) gescreend. Het veld heeft de eigenschappen die
overeenkomen met de velden die een kans op beven hebben (42%), waarbij de
bovengrens van de maximaal mogelijke sterkte van een geïnduceerde beving
(hierna: Mmax) net boven de 2,5 op de schaal van Richter ligt. Tevens is met een
risico-benadering de kans op aardbevingen met significante schade bepaald. De
analyse geeft aan dat het aardbevingsrisico voor het gàsveld Eesveen in de
laagste seismische risicogroep valt (categorie I).
Voor de monitoring van de seismische activiteit rondom het Eesveen gasveld
maakt Vermilion gebruik van het huidige meetnet van het KNMI. Vermilion geeft
in het winningsplan aan in overleg te zijn met het KNMI om de dekkingsgraad van
het seismometer-netwerk waar nodig te verbeteren.
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&:!vlezen
Advies SodM
TNO heeft op verzoek van SodM het seismisch risico geverifieerd dat door
Vermilion voor het gasveld Eesveen in kaart is gebracht. TNO is van mening dat

Ons kenmerk
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de Mmax net onder de 2,5 op de schaal van Richter uitkomt, omdat TNO bij de
bepaling uitgaat van een kortere randbreuk. Volgens TNO en SodM is een niveau 2
analyse dan ook niet noodzakeli jk, aangezien deze vanaf een Mmax van 2,5 op de
schaal van Richter uitgevoerd dient te worden. TNO geeft aan dat Vermilion met
de niveau 2 analyse heeft bepaald dat gasveld Eesveen behoort tot categorie I in
de risicomatrix. TNO kan zich vinden in deze classificering, maar zegt daarbij zelf
uit te komen op een iets lagere score van de ondergrondfactor 'opslingering' en de
bovengrondfactor 'speciale gebouwen en Infrastructuur'.
TNO wijt de verschillen tussen de scores aan het verschil in omvang van het
gebied waarop de berekeningen zijn gebaseerd.' TNO stelt dat Vermllion voor de
factoren het gebied direct boven het gasveld Eesveen Inclusief een gebied van 5
kilometer daaromheen heeft gebruikt. TNO geeft aan dat volgens de leidraad kan
worden volstaan met de evaluatie van het gebied direct boven het gasveld. Tot
slot geeft TNO aan dat zowel de Interpretatie van Vermillon als die van TNO
resulteert in een categorie I risicoclassificatie.
Op basis van de analyse van Vermilion en de verifiëring van de resultate!J door
TNO vindt S odM het aannemelijk dat de nadelige gevolgen van bodemtrilling
beperkt zullen zijn. De door Vermilion voorgestelde monitoring via het KNMI
netwerk Is voldoende bevonden. Er wordt door SodM dan ook geen aanleiding
gezien om aanvullende voorwaarden op dit punt te adviseren.

Advies decentrale overheden
De decentrale overheden zijn van mening dat hetgeen In tabel 2.4 van het
addendum van 19 mei 2017 staat vermeld niet correct is. De decentrale
overheden geven aan dat er in tegenstelling tot wat er in de tabel staat, er wél
dijken in de omgeving van het Eesveen gasveld liggen. De decentrale overheden
verwi jzen hierbij naar de langs de Steenwijker Aa (Inclusief zijbeken) gelegen
waterkering van circa 20 kilometer lang, welke volgens de decentrale overheden
cruciaal is voor het tegengaan van wateroverlast op de direct aanliggende
gronden. Het ontbreken van informatie over waterkeringen kan volgens de
decentrale overheden effect hebben op de parameters 'gebruik' in de berekening
van de SRA. De decentrale overheden adviseren dan ook om bovengenoemde
Informatie alsnog toe te voegen In de beoordeling van de risicoclassificatie .
De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld adviseren om aan Vermlllon de
voorwaarde op te leggen om frequent meetgegevens te overleggen uit het
meetnet van het KNMI en de gemeente frequent te informeren over de
bodemgestelaheid en de mogelijke seismiclteit.
De gemeente Westerveld verwijst in haar advies naar het extra aan te leggen
meetnet bij gasveld Wapse en adviseert om dit meetnet mee te nemen In de
beoordeling, zodat voor iedereen duidelijk is dat er een extra meetnet komt welke
tevens ESV-1 en ESV-2 meet. De gemeente verzoekt de minister om die reden
ook haast te maken met de besluitvorming op het winningsplan Wapse.
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De Tcbb geeft In haar advies aan zich te kunnen vinden In de verificatie van de
berekeningen door TNO en In het advies van SodM.
Beóordeling bodemtrilling
Gasvelden kunnen in het kader van de SRA geclassificeerd worden In drie
risicocategorieên: categorie I, categorie II en categorie III. Hierbij is het risico op
schade door een beving In risicocategorie I kleiner dan In risicocategorie II en In
risicocategorie II weer kleiner dan In risicocategorie III. De risicocategorie wordt
bepaald door de combinatie van scores op zowel ondergrondse (kans op optreden)
en bovengrondse factoren (mogelijk effect van een beving) die de hoogte van het
risico (kans x effect) kunnen beînvloeden. Om die reden Is er geen algemene
dulding per risicocategorie te geven. Een veld kan hierdoor bijvoorbeeld In
categorie II uitkomen doordat of de kans op sterkere grondbeweging groter Is, of
omdat er veel kwetsbare gebouwen of industrie In de omgeving Is, of door een
combinatie van gemiddelde ondergrondse en bovengrondse factoren.
Met betrekking tot bodemtrilling valt het aardbevingsrisico voor het gasveld
Eesveen In risicocategorie I. SodM heeft In haar advies aangegeven, mede op
basis van de verificatie door TNO, dat de nadellge gevolgen van bodemtrilling
beperkt zullen zijn. De Tcbb onderschrijft het advies van SodM. De minister stelt
op basis van de adviezen van SodM, TNO en de Tcbb vast dat het afdoende Is dat
door middel van het huidige meetnet van het KNMI de seismische activiteit rond
het Eesveen gasveld wordt gemeten en dat er geen aanleiding Is om aanvullende
voorwaarden te stellen.
Eén van de Invloedfactoren van de bovengrond voor het ulteindelljk bepalen van
de rlslcoclasslficatie Is de aanwezigheid van primaire en secundaire dijken. De
aanwezigheid van primaite of secundaire dijken kan op www.risicokaart.nl in kaart
worden gebracht. Binnen een bufferzone van 5 kilometer van de rand van gasveld
Eesveen zi jn volgens www.rlslcolcaart.nl geen primaire- of secundaire
waterkeringen aanwezig. De Steenwijker Aa en haar zijbeken, waar de decentrale
overheden In haar advies naar verwijzen, hebben niet de status van een primaire
of secundaire waterkering eri brengen daardoor geen wijzigingen teweeg In de
invloedfactor bovengrond 'dijken'. Om die reden hoeft de SRA niet opnieuw te
worden uitgevoerd.
Meetnet
Voor het gasveld Diever, In Wapse, Is besloten dat het seismische KNMI meetnet
uitgebreid dient te worden om zo een azlmutale dekking van het gasveld te
krijgen. Het KNMI meetnet, bestaande uit seismometers, meet bodemtrillingen en
geen bodemdaling. In het geval zich een bodemtrilling voordoet onder Eesveen,
dan zal deze gemeten worden door het aan te leggen meetnet bij Wapse.

De minister stelt vast dat bodemtrillingen niet door de uitvoerder Vermlllon maar
met het KNMI netwerk worden gemeten. Deze metingen zijn voor een leder te
vinden op de website van het KNMI (www.knml.nl). Het advies van de gemeenten
dat Vermillon de betrokkenen actief dient te lnfonneren wanneer zich een
bodemtrilling voordoet, wordt door de minister niet als een voorschrift
overgenomen. De minister vertrouwt erop dat Vennilion confonn de eigen
gedragscode ook open en transparant communiceert in het geval zich een
bodemtrilling voordoet.
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In de op 7 september 2017 vastgestelde 'Gedragscode gaswinning kleine velden'
is onder andere opgenomen dat de Initiatiefnemer zorgt voor het beschikbaar
stellen van Informatie en het contact met belanghebbende onderhoudt in alle
fasen van de activiteiten, waarbij belanghebbenden bij relevante
projectwijzigingen of Inzichten actief worden geînformeerd.

6.4
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Schade door bodembeweging

Winningsplan
Vermlllon geeft aan geen significante schade aan Infrastructuur en bebouwing te
verwachten, omdat de Mmax klein Is. Vermlllon concludeert dat gezien de Indeling
In de laagste risicocategorie (categorie 1) en de lage score van de Mmax er geen
schade van betekenis wordt verwacht en het productieproces daarom niet voorziet
In maatregelen om trillingen te voorkomen of te beperken.
Tot slot geeft Vermilion in het wlnnlngsplan aan dat Indien als gevolg van
bodemtrillingen door gaswinning toch schade ontstaat, deze zal worden vergoed
overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht.

Adviezen
AcMesSodM
TNO kan zich vinden In de berekeningen en de daaruit voortvloeiende resultaten
van Vermillon voor wat betreft de bodemdaling en de seismische risicoschatting.
SodM vindt het aannemelijk dat de nadelige gevolgen van bodemdaling en
bodemtrilling beperkt zullen zijn en adviseert geen aanvullende voorwaarden.

Adyies decentrale overheden

De decentrale overheden achten het ondanks de kans op zeer kleine
bodemtrillingen wenselijk om een representatieve bouwkundige vooropname uit te
voeren om eventuele onduidelijkheden rondom aansprakelijkheid in de toekomst
zoveel mogelijk te beperken. De decentrale overheden adviseren dan ook om aan
het lnstemmlngsbesluit te verbinden dat Vermilion verplicht Is een bouwkundige
vooropname uit te voeren voor het gebied dat binnen de mogelijke lnvloedgebled
van de voorgenomen winning valt. Het waterschap Drents Overijsselse Delta
adviseert aanvullend dat deze bouwkundige vooropname ook aan
waterstaatskundige werken binnen het Invloedgebied uitgevoerd dient te worden.
De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld adviseren daarnaast zo spoedig
mogelijk te komen met een duidelijke regeling ten aanzien van bouwkundige
metingen aan gebouwen en bouwwerken.
De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld geven aan dat Vermlllon 1 n het
winningsplan heeft opgenomen dat voor gasveld Eesveen een lichte bodemdaling
is voorspeld, waarbij de risico's op trillingen en bevingen als nihil worden
ingeschat. De gemeenten geven in hun advies aan inwoners niet te willen
confronteren met de onzekerheden die hieruit voortvloeien. Volgens de
gemeenten ontbreekt nog steeds een adequate regeling voor schade en
compensatie waardoor de onzekerheden en het wantrouwen niet wordt
weggenomen. De gemeenten adviseren zorg te dragen voor een adequate
regeling voor schademelding, afdoening en vergoeding van schade en
compensatie van alle bijkomende negatieve effecten, waarbij een onafhankelijke
commissie aangesteld dient te worden.
·
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De provincie Drenthe verzoekt de minister aanwllend zorg te dragen voor een,
van de mijnbouwonderneming, onafhankelijke schadeafhandelingsprocedure voor
wat betreft de kleine gasvelden en geen rechtsongelijkheid te creëren ten
opzichte van de schadeafhandeling voortkomend uit het Gronlngerveld.
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De decentrale overheden zijn tot slot van mening dat In het lnstemmlngsbeslult de
verplichting opgenomen dient te worden dat naast de vergoeding van schade ook
de kosten die voortvloeien uit compenserende maatregelen, uitgevoerd door
derden, inzichtelijk gemaakt en vergoed worden door Vermillon.

Advies Mifnraad
De eventuele verplichting tot (nul)metlngen (geodetisch en bouwkundig) zouden
volgens de Mijnraad uitgewerkt moeten worden In wet- of regelgeving voor .
mijnbouwactiviteiten. Dat geeft vooraf aan alle betrokkenen duidelijkheid In welke
gevallen deze (nul)metingen in ieder geval zullen worden gedaan.
Beoordeling schade door bodembeweging
Bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrilling. De minister
constateert dat SodM en TNO zich k unnen vinden in de resultaten van de
bodemdalingsberekeningen en dat door de geleidelijke en gelijkmatige
bodemdaling geen schade wordt verwacht. Ook constateert de minister, op basis
van het advies van SodM en gezien de uitkomst van de SRA, dat de
bodemtrllllngen beperkt zullen zijn. De minister stelt vast dat uit de uitgebrachte
adviezen volgt dat de kans op schade door bodembeweging verwaarloosbaar Is en
dat daarom geen maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen. Omdat de
schade door bodembeweging verwaar loosbaar is en de seismische risicoanalyse
een verwaarloosbare kans op eventuele bodemtrilling en nadelige gevolgen
beperkt zijn, is de minister van mening dat het belang van de veiligheid voor
omwonenden niet in het geding is.

Adequate schaderegel/ng en onafhankelijk orgaan voor afwikkeling schade
Voor de productie uit het gasveld Eesveen geldt dat deze valt onder de seismische
risicocategorie I (dat is de laagste risicocategorie), hetgeen Inhoudt dat in principe
geen schade wordt verwacht ten gevolge van bodembeweging. De kans op schade
door bodemtrilling is zeer gepng. Ook de verwachte bodemdaling is zeer gering en
leidt naar verwachting niet tot schade aan bebouwing. Op grond van het Burgerlijk
Wetboek Boek 6, artikel 177, Is het mijnbouwbedrijf aansprakelijk voor schade die
ontstaat door de aanleg of het in werking hebben van een mijnbouwwerk of de
gaswinning.
Medewerkers van het Landelijk Loket Mijnbouwschade kunnen ondersteunen door
samen met de betrokkenen de juiste route te vinden om duidelijkheid te krijgen
over de oorzaak van de schade en zo mogelijk een schadevergoeding.
Medewerkers van het Landelijk Loket Mijnbouwschade volgen de voortgang van de
schadeclaim.
De gaswinning uit het Gronlngenveld en de daarmee samenhangende
schadeproblematiek is uniek in Nederland en is niet vergelijkbaar met de
gaswinning uit de kleine gasvelden zoals Eesveen. Voor de (gecontinueerde)
gaswinning Eesveen wordt geen schade van betekenis door Vermilion verwacht.
TNO en SodM onderschrijven dit in hun advies.
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De minister ziet voor de gaswinning Eesveen dan ook geen aanleiding voor het
Instellen van een onafhankelijk orgaan voor de afwikkeling van schade, anders
dan de Tcbb.
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•

Opname bouwkundige staat
De minister heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de
Mbw (Kamerstukken 1 2015/2016, 34 348, nr. A) In juni/juli 2016 ln de Tweede
Kamer aangegeven dat hij, wanneer de effecten van de mijnbouwactiviteit, de
locatie of de omgeving daartoe aanleiding geven, genegen Is tot het opnemen van
de verplichting tot het uitvoeren van een representatieve nulmeting aan
gebouwen (bouwkundige vooropname) als voorschrift In het lnstemmlngsbesluit.
Deze nulmeting aan gebouwen Is bedoeld als ·hulpmiddel om gedurende de
(verdere) gaswinning, bij een vermoeden van mljRbouwschade aan een gebouw,
het oorzakelijk verband tussen de gaswinning en de eventueel toekomstige
gebouw schade te kunnen vaststellen. Ondanks dat het hier gaat om het vervolg
van een bestaande gaswinning en het dus gaat om een tussentijdse meting, wordt
toch de term nulmeting gebruikt. In het winningsplan Eesveen wordt door
Vermlllon aangegeven dat er e en verwaarloosbare kans bestaat om
bodemtrillingen te generen. TNO en SodM kunnen zich vinden In de door Vermilion
uitgevoerde seismische risicoschatting. Deze bevindingen geven dan ook geen
Inhoudelijke aanleiding tot zorgen over schade. De minister stelt dat het voor het
objectief kunnen vaststellen of er sprake Is van mijnbouwschade het nodig kan
zijn om een nulmeting van de bouwkundige staat voorhanden te hebben. Om die
reden schrijft de minister een nulmeting voor, van de bouwkundige staat van een,
na overleg met de gemeente, vast te stellen representatieve selectie van voor
bodembeweging gevoelige bouwwerken binnen het gebied waar bodembeweging
als gevolg van gaswinning zich kan voordoen. Bij de selectie spelen onder andere
de leeftijd, de bouwkundige constructie van een bouwwerk evenals de status van
gemeentelijk of Rijksmonument een rol. Het overleg met de gemeente dient er
toe dat Vermlllon en de gemeente Inzicht verkrijgen In de aanwezigheid van
bouwwerken die gevoelig zijn voor bodembeweging In relatie tot de condusles en
bevindingen van de seismische risicoanalyse. Indien dergelijke gevoelige
bouwwerken niet aanwezig zijn In het gebied, kan de nulmeting achterwege
blijven.

Wet- of regelgeving nulmetingen
De Mijnraad adviseert om de eventuele verplichting tot geodetische en
bouwkundige nulmeting uit te werken in wet- of regelgeving. De minister
constateert dat een geodetische nulmeting (hoogtemeting van de bodem voordat
de gaswinning begint) al wettelijk verplicht Is (Mbw artikel 41 eerste lid en Mbb
artikel 30 achtste lid). Er bestaat geen verplichting tot een bouwkundige
nulmeting of bouwkundige opname. De Invulling van wat een representatieve
nulmeting bouwkundige staat Is, is afhankelijk van verschillende zaken, zoals de
seismische risico categorie van het gasveld en de aanwezigheid van voor
bodembeweging gevoelige bouwwerken. Omdat er geen algemene duiding per
risicocategorie van de SRA te geven is, kan de SRA niet als leidraad hiervoor
gebruikt worden. Om die reden wordt per wlnningsplan overwogen of een
voorschrift voor een representatieve bouwkundige opname wordt opgenomen in
het lnstemmlngsbeslult.
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Compenserende maatregelen

De verwachte bodemdaling geeft geen aanleiding tot het nemen van
compenserende maatregelen ter voorkoming van schade. Op grond van

artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek is de mijnbouwexploitant aansprakelijk
voor schade ten gevolge van de gaswinning. Mochten er toch.maatregelen nodig
blijken, dan is Vermilion op grond van de wet verplicht alle kosten te vergoeden
waarvan is aangetoond dat er een directe relatie met gaswinning is.

6.5

Natuur en milieu

Winnjnqsolan
Vermilion geeft in het winningsplan aan dat gezien de indeling in de laagste
risicocategorie (categorie 1) en de lage Mmax er geen schadelijke effecten op
natuur en milieu worden verwacht.
In de aanvulling van 19 augustus 2017 heeft Vermilion over voorgenoemde
stelling nadere uitleg gegeven. Vermilion geeft aan dat een maximale
bodemdaling van minder dan 2 centimeter wordt verwacht, met een
bodemdalingskom met een straal van circa 4 kilometer. De bodemdaling verloopt
volgens Vermllion zeer geleidelijk met 1 millimeter over 200 meter, waarbij de
helling niet merkbaar is en de opbouw van de bodemdalingskom aan het
oppervlak jaren duurt waardoor er geen plotselinge veranderingen plaatsvinden.
Vermilion constateert dat er hierdoor geen directe effecten op mens, natuur of
milieu te verwachten zijn.
·

Vermilion vult aan dat er ook geen consequenties voor de waterhuishouding te
verwachten zijn als gevolg van de bodemdaling. Het relatieve waterpeil kan
worden beïnvloed door de bodemdaling. Bij de beoordeling van
bodemdalingsschade- en herstel hanteert een waterschap volgens Vermilion
meestal een kritische grens van 5 centimeter. Bij een bodemdaling tot 5
centimeter is geen compensatie van het watersysteem noodzakelijk tenzij de
veiligheid in het geding is. Aangezien de verwachte bodemdaling minder dan 2
centimeter is verwacht Vermilion geen effecten op de waterhuishouding als gevolg
van de bodemdaling door gaswinning.
·

Tot slot stelt Vermilion dat er geen oorzaak-effectrelatie bekend is waarmee
bodemtrillingen kunnen leiden tot schade aan natuur en milieu. Vermilion
verwacht dan ook geen schadelijke effecten op natuur en milieu als gevolg van
bodemtrillingen. Vermillon constateert door middel van een aangeleverde kaart
dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied een stuk zuidelijker dan het gasveld
Eesveen is gelegen.
Adviezen

Aclvles SodM

SodM heeft het winningsplan getoetst op nadelige gevolgen voor het milieu en is
van mening dat de gaswinning Eesveen geen nadelige gevolgen heeft voor het
milieu, omdat er volgens SodM slechts kleine hoeveelheden water en
aardgasconcentraat mee worden geproduceerd, de afgeblazen en afgefakkelde
hoeveelheden marginaal zijn en zich beperken tot onderhouds- en
inspectiewerkzaamheden en er geen stoffen in de ondergrond worden gebracht.
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SodM vindt het dan. ook aannemelijk dat het risico op nadelige gevolgen voor het
milieu beperkt is en ziet daarom geen aanleiding om aanvullende voorwaarden op
dit punt te adviseren.
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Advies provlnde Oyerttsse/

De provincie Overijssel geeft In haar advies aan dat het uitvoeren van een AERIUS
berekening wenselijk is. Het Is de provincie onduldelljk of ik het kader van de in
2014 verleende omgevingsvergunning de juiste toetsing heeft plaatsgevonden en
of alle activiteiten die daaronder vallen zijn getoetst. De provincie verwijst hierbij
tevens naar de mogelijke effecten van de activiteiten op beschermde soorten.
Volgens de provincie raakt de bodemdallngscontour van Eesveen bovendien het
natura 2000-gebled Holtingerveld. Het Is de provincie niet bekend of dit Is
meegenomen in. de toetsing van de verleende omgevingsvergunning.

Beoordeling natuur en milieu

Het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een winnlngsplan. De
winning van delfstoffen k an gevolgen hebben voor natuur en milieu doordat
eventuele bodemdaling de waterhuishouding kan beînvloeden. Door bodemdaling
wordt de hoogte van het waterpeil In absolute zin niet beînvloed, maar
'
bodemdaling kan wel gevolgen hebben voor het waterpeil In relatieve zin, dat wil
zeggen dat het water hoger kan komen te staan ten opzichte van het maaiveld.
Dit kan leiden tot vernatting en daarmee tot nadelige (en voordelige) gevolgen
voor natuur en milieu. Het waterschap kan deze gevolgen tegengaan door het
waterpeil aan te passen. Alleen bij uitzonderlijk zware trillingen kunnen
bodemtrillingen gevolgen kunnen hebben voor natuur en milieu. Dat Is bij
gaswinning uit het gasveld Eesveen niet aan de orde.
Gezien de geringe te verwachten bodemdaling als gevolg van de gaswinning van
minder dan 2 centimeter In het diepste deel van de bodemdalingskom, welke
tevens aanzienlijk kleiner is dan de· kritische grens van 5 centimeter die het
waterschap hanteert, worden er geen effecten op de waterhuishouding als gevolg
van de bodemdaling door gaswinning verwacht. In algemene zin is de minister
van mening, mede op basis van het advies van SodM, dat er geen nadelige
effecten op natuur en milieu door de gaswinning worden verwacht. Dit Is ook van
toepassing op het ten zuiden gelegen natura 2000-gebled Holtingerveld.
De provincie Overijssel geeft in haar advies aan dat het onduidelijk is of er een
AERIUS berekening, de ligging van het natura 2000-gebied Holtlngerveld en de
effecten op beschermde soorten is meegenomen in de toetsing in het kader van
de verleende omgevingsvergunning.
Om uit het Eesveen gasveld te kunnen winnen heeft Vermillon niet alleen een
winningsplan nodig waarmee de minister heeft ingestemd, maar ook een
omgevingsvergunnin g voor de inrichting waarbinnen of het mijnbouwwerk
waarmee de daadwerkelijke gaswinning en daarmee verband houdende
werkzaamheden plaatsvinden (de·zogenaamde installatie). Daarnaast geldt dat
voor het uitvoeren van een boring de daarvoor geldende procedures uit het Besluit
algemene regels milleumijnbouw gevolgd moeten worden. In het kader van de
omgevingsvergunning worden de bovengrondse gevolgen van de daadwerkelijke
winning op de winningslocatie en de daaraan gerelateerde werkzaamheden voor
natuur en milieu afgewogen.
·
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Voor wat betreft het gasveld Eesveen heeft deze afWeging reeds plaatsgevonden
in het kader van de omgevingsve rgunning Inrichting Eesveen (kermerk: DGETM
EM/14213221 van 29 december 2014).Tot slot is Vermlllon verantwoordelijk,
gezien de ligging van natura 2000-gebied, na te gaan welke vereiste meldingen of
vergunningen benodigd zijn voor het uitvoeren van deze activiteit. Samenvattend
stelt de minister dat de door de provincie OVerijssel aangedragen onderdelen geen

Omluiln.-k
OGETM·EO / 17170233

verpllcht onderdeel zijn van een wlnningsplan en bulten de instemming van het
voorliggende wlnningsplan vallen. Om die reden wordt het advies van de provincie
niet meegenomen In dit instemmlngsbeslult.

6.6

overig

AcMezen
Advies decentrale overheden
Lusten en lasten

De decentrale overheden zijn van mening dat il het kader van het gebruik van de

ondergrond In de toekomst, een goede verdeling van lusten en lasten van belang
Is. De· decentrale overheden adviseren de regeling met spoed te implementeren
en zorg te dragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij
mijnbouwactiviteiten, waarbij het gewenst Is dat de minister aangeeft hoe de
baten terugvloeien naar het gebied. Tot slot adviseren de decentrale overheden I n
het lnstemm1ngsbeslu1t o p t e nemen dat Vermllion d e adviserende partijen Inzicht
dient te geven in de mogelijk getroffen regelingen met lokale partijen aangaande
compensatie.

Leesbaarheid

De decentrale overheden geven aan dat het winnlngsplan Eesveen, welke volgens
de nieuwe standaard is geschreven, goed leesbaar Is. Om de leesbaarheld en het
begrip van toekomstige winningsplannen verder te verbeteren stellen de
decentrale overheden een aantal aanvullingen voor zoals het beschikbaar stellen
van een lljst met verklarende geologische termen en het beschikbaar stellen van
onderliggende documenten zoals kaarten, shape files, en vergunningen.
De decentrale overheden adviseren daarnaast om gezamenlijk met regionale en
lokale partijen de mogelijke verbeter punten met betrekking tot wlnningsplannen
en de daarbij behorende procedure te evalueren.
Ook de Mijnraad constateert benodigde verbeteringen 1n de winnlngsplannen en
adviseert �e verbetering van de winningsplannen in een cydus op te nemen,
waarbij de communicatieve waarde periodiek wordt geêvalueerd door ervaringen
en verbeterpunten te vragen aan adviserende overheden, die vervolgens worden
gedeeld met de mijnbou wondernemingen.

Communicatie

Met betrekking tot communicatie adviseren de decentrale overheden om Vermlllon
voor te stellen tijdig en transparant te communiceren over het winnlngsplan met
alle betrokken partijen, Inclusief bewoners, ondernemers, eigenaren en pachters
In het bet reffende gebied. De decentrale overheden adviseren aanvullend om
Vermllion te verplichten alle te verwachten bodemdaling In de omgeving van het
gasveld Eesveen op een heldere manier Inzichtelijk te maken voor een breed
publiek.
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Tot slot adviseren de decentrale overheden om Vermilion aan te raden de
planning, de gevolgen van de winning, de onderhoudswerkzaamheden,
aanspreekpunt bij klaçhten en resultaten van monitoring duidelijk te
communiceren en af te stemmen met alle betrokken partijen.

\
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De gemeenten adviseren dan aanvullend om in het instemmingsbesluit een
communicatieprotocol voor Vermillon op te nemen.
De gemeente Westerveld adviseert tot slot tijdig een Informatiemarkt te
organiseren voorafgaand aan het instemmingsbesluit van het voorliggende
wlnningsplan Eesveen.
Onzekerheden exploratieboring
De provincie Drenthe geeft In haar advies aan dat er gezien het feit er sprake is
van een exploratieboring, er nog veel onzekerheid is over de omvang van de
mogelijk aan te treffen gasvoorraad en van de eigenschappen van h e t gasveld. De
provincie Drenthe en Overijssel adviseren om aan het lnstemmingsbeslult de
voorwaarde te verbinden dat Vermillon binnen één maand na de testperiode
rapporteert over de door de boring ESV-2 aangetroffen hoeveelheid
koolwaterstoffen en de eigenschappen van het gasveld, waarbij de rapportage
tevens ter goedkeuring aan SodM wordt voorgelegd. De provincies adviseren
daarnaast om in het lnstemmingsbesluit op te nemen dat indien het gasvolume of
de eigenschappen van het gasveld sterk afwijken van de prognoses Vermlllon een
nieuw winningsplan moet indienen. De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld
onderschrijven bovenstaande punten.
De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld adviseren bij het publiceren van het
instemmingsbeslult, of waar mogelijk eerder, zo helder en adequaat mogelijk te
communiceren richting inwoners, dorpsgemeenschappen en betrokken overheden
over het verloop van de proefboring en de daaropvolgende gaswinning.
Adviesprocedure decentrale overheden
De gemeenten Steenwijkerland en Westerveld geven aan dat, gezien de late
ontvangst van het advies van SodM, de termijn van 10 weken voor advies van de
decentrale overheden onbevredigend is om een gedegen advies uit te kunnen
brengen. De gemeenten geven daarnaast aan dat een overzicht van verleende
omgevingsvergunningen en (milieu)meldingen ontbreekt in het winningsplan. De
gemeenten adviseren dan ook bij eerstvolgende winningsplannen om tijdig de
adviezen van TNO, SodM en de Tcbb toe te voegen, zodat deze adviezen
meegenomen kunnen worden in de advisering door de lagere overheden, en
tevens een overzicht van verleende vergunningen en meldingen tijdig aan te
leveren .

Adyies Mitnraad

De Mijnraad geeft in haar advies aan dat Vermilion ervan uitgaat dat het gehele
gasveld Eesveen geproduceerd wordt met de putten ESV-01 en ESV-02. Volgens
de Mijnraad heeft Vermllion in het wlnnlngsplan opgenomen dat door nieuwe
gegevens uit de boring ESV-02 in 2017 het boren van een aftakking van een van
deze putten of het boren van een nieuwe put mogelijk noodzakelijk kan zijn. De
mijnraad adviseert de actualisatie van het winnlngspian voor deze situatie In het
instemmingsbesluit expliciet te benoemen.
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De Mijnraad geeft daarbij aan dat wet- en regelgeving waarborgen dat het
wlnningsplan Indien daarvoor aanleiding is geactualiseerd wordt.

Ons kenmerk
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Beoordeling overig
lusten en lasten
In zijn brieven aan de Tweede Kamer (Kamerstukken Il 201 5/2016, 31 239, nrs.
211 en 254) heeft de minister de toezegging gedaan om samen met de
energiesector, overheden en maatschappelijke organisaties de lusten
lastenverdeling voor mijnbouw, hernieuwbare energie en het hoogspannings- en
gastransportnet te verkennen. Overigens wijst de minister erop dat hoofdstuk 7
van de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' afspraken bevat over de
maatregelen (lusten) In de omgeving van een mijnbouwlocatie. Enerzijds kunnen
waar mogelijk lokale of regionale ondernemers betrokken worden In de uitvoering
van een project en anderzijds stelt de initiatiefnemer kennis en middelen
beschikbaar om een positieve bijdrage aan de omgeving te leveren. Per project
wordt dit in samenspraak met de omgeving uitgewerkt In een Project
afstemmingsprogramma.

Procedure adviesrecht
Vermlllon heeft op 23 februari 2017 een wijziging van het wlnningsplan Eesveen
ingediend, waarna TNO op 1 mei 2017 advies heeft uitgebracht aan de minister.
Vermilion heeft op 19 mei 2017 een addendum op het winningsplan Eesveen ter
vervanging van hoofdstuk 17 Ingediend. Op 22 mei 2017 heeft de minister aan
TNO gevraagd om deze nieuwe beoordeling van het seismische risico te toetsen
en na te gaan of de geactualiseerde tekst invloed heeft op het eerdere advies
van 1 mei 2017. Het resultaat van deze beoordeling heeft SodM in haar advies
van 15 juni 2017 kenbaar gemaakt aan de minister.
De decentrale overheden zijn op 1 mei 2017 in de gelegenheid gesteld om advies
uit te brengen over het wlnnlngsplan Eesveen en hebben op 15 juni 20 17 het
advies van SodM en TNO ontvangen. Het advies van de decentrale overheden kon
tot en met 10 juli 2017 naar de minister gestuurd worden. De minister is dan ook
van mening dat de decentrale overheden gedurende een redelijke termijn in de
gelegenheid zijn gesteld om, mede op basis van het advies van SodM, advies uit
te brengen.

Leesbaarheld'wlnningsp/an
De minister on�erschrijft dat begrijpelijke documenten nodig zijn. Door de
minister wordt momenteel samen met de sector gewerkt aan het verbeteren van
de begrijpelijkheid van de winningsplannen voor eenieder. Het advies om in
toeko.mstlge winningsplannen een lijst op te nemen met definities van
geologische- en technische termen en diverse onderliggende documenten aan te
laten leveren wordt hierin meegenomen. Overigens wijst de minister erop dat er
op 7 september 2017 vanuit de koepelorganisatie van Nederlandse
gasproducenten (NOGEPA), waar ook Vermilion bij is aangesloten, een
'Gedragscode gaswinning kleine velden' is uitgebracht waarin hoofdstuk 5
afspraken bevat over goede, open en transparante communicatie en contact met
de omgeving.
Tot slot wordt een nadere toelichting op het winningsplan en het ontwerpbesluit
gegeven tijdens de informatiebijeenkomst die in de regio wordt georganiseerd
tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerpbesluit.
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De procedure voor wat betreft de advisering van het wlnningsplan door
decentrale overheden wordt reeds door de minister geëvalueerd. Er wordt dan
ook al reeds invulling gegeven aan het advies van de decentrale overheden.
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Communicatie
Vermlllon Is verantwoordelijk voor het Informeren en betrekken van de omgeving.
De gegevens met betrekking tot bodemdaling, die Vermllion op basis van het
meetplan moet aanleveren zijn openbaar, zodat betrokken partijen toegang
hebben tot deze gegevens. In meer algemene zin onderschrijft de minister dat
inzake het winnlngsplan Eesveen de communicatie vanuit zowel Vermllion, als de
minister naar burgers zorgvuldig en publieksvriendelijk moet, zodat burgers
gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd over de (gevolgen van
de) gaswinning. De Inzet van de minister Is erop gericht om dit te doen In overleg
met Vermilion en de betrokken decentrale overheden. De advisering van de
decentrale overheden over het winningsplan en de reactie van de minister daarop,
kunnen mogelijk ook behulpzaam zijn In de communicatie met de burger. Een
nadere toelichting op het wlnningsplan en het ontwerpbesluit zal worden gegeven
tijdens de Informatiebijeenkomsten die In de regio worden georganiseerd tijdens
de periode van terinzagelegging van het ontwerpbesluit. Overigens wijst de
minister erop dat er op 7 september 2017 vanuit de koepelorganisatie van
Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook Vermlllon bij is aangesloten,
een 'Gedragscode gaswinning kleine velden' is uitgebracht waarin hoofdstuk 5
afspraken bevat over goede, open en transparante communicatie en contact met
de omgeving. Veel van bovenstaande adviezen betreffende communicatie worden
hierin behandeld.
Ook voor wat betreft de communicatie rondom een proefboring Is Vermlllon is
verantwoordelijk voor het Informeren en betrekken van de omgeving. Het
uitvoeren van een proefboring dient in het kader van het Besluit algemene regels
milieu mijnbouw {hierna: Barmm) vier weken voorafgaand aan de boring gemeld

·

te worden aan de minister. Een afschrift van de melding wordt volgens artikel 7,
lid 4 van het Barmm toegezonden aan burgemeester en wethouders van de
gemeente waarin de mobiele installatie zal zi jn of Is gelegen. Daarnaast wordt van
de melding een openbare kennisgeving gepubliceerd In de Staatscourant en In één
of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. Op deze wijze Is het voor eenieder
mogelijk om op de hoogte te zijn van de proefboring. Daarnaast worden alle
lopende boringen weergegeven op www.nlog.nl, waarbij de basisgegevens van de
boring beschikbaar worden gesteld. Een ieder kan op deze manier bezien of er in
de regio van zijn of haar interessegebied een boring wordt uitgevoerd.
Informatiebijeenkomst
In de periode waarin het ontwerp-instemmingsbesluit van winnlngsplan Eesveen
ter inzage ligt, wordt door de minister een Informatiebijeenkomst in de regio
georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst is het ook mogelijk om
mondeling zienswijzen in te dienen. Door het organiseren van de
informatiebijeenkomst worden andere overheden en het burgerperspectief
nadrukkelijker meegenomen in het door de minister te nemen besluit op een
verzoek om in te stemmen met een winningsplan.
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Inzicht vergunningprocedure

Het winnlngsplan bevat een aantal vaste onderdelen zoals een beschrijving van
de wijze van de winning en een risicoanalyse In het kader van bodemtrillingen als
gevolg van de winning. Eventuele benodigde vergunningen of een toelichting op
de procedure vormen geen verplicht onderdeel van een Y(lnningsplan.
Het gasveld Eesveen ligt binnen de winningsvergunningen Steenwijk en Drenthe

VI. Het besluit voor de omgevingsvergunning (kenmerk: DGETM-EM/14213221

van 29 december 2014) inrichting Eesveen is op 30 december 2014 gepubliceerd.
De omgevingsvergunning is verleend voor het oprichten en in werking hebben van
een Inrichting (milieu) en bouwen. Op de omgevingsvergunning was de
uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.

Actualisatie of nieuw winnlngsplan
Het wlnnlngsplan beschrijft de verwachte hoeveelheid te winnen gas en de te

verwachte bodemdaling en bodemtrilling als gevolg van deze gaswinning. De
operator dient een gewijzigd winnlngsplan in te dienen wanneer de aannames die
ten grondslag liggen aan het winnlngsplan wijzigen en daardoor de
bodemdalingsprognose en het resultaat van de seismisch risicoanalyse anders
uitvallen. Door het indienen van een gewijzigd winningsplan wordt de te
verwachten bodemdaling en het seismisch risico opnieuw getoetst.
Verder heeft de minister heeft op grond van artikel 36, derde lid, van de
Mijnbouwwet de bevoegdheid zijn instemming in te trekken of beperkingen en
voorschriften te stellen of wijzigen, Indien dat gerechtvaardigd wordt door
veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten inzake een grond als
genoemd in het eerste lid van artikel 36 van de Mijnbouwwet. Een grond is het
belang van de veiligheid voor omwonende of het voorkomen van schade aan
gebouwen of Infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan.
Resultaten proefboring

In het Mbb is vastgelegd (artikel 116, lid 2) dat gegevens die voortvloeien uit de
proefboring pas vijf jaar na het tijdstip waarop de gegevens zijn verstrekt
openbaar gemaakt dienen te worden (Wet openbaarheid bestuur artikel 10, eerste
lid, onderdeel c). Het advies van de Provincie Drenthe en Overijssel wordt niet
overgenomen.

7.

Zienswijzen

Dit besluit is met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld In afdeling 3.4 van de Awb voorbereid:
op éd--t1.urij Is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd
In de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden In enkele huisaan-huisbladen, regionale dagbladen en langs elektronische weg;
op [datum] Is door de minister een ontwerp van het besluit aan Vermlllon
gezonden;
het ontwerp van het besluit heeft van (datüm] tot en met [datum] ter Inzage
gelegen bij èî� el;
er zijn [aantal] Informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de
mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.
·
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Ons�merk
Zienswijzen op dit ontwerpbesluit kunnen, gedurende een periode van zes weken
vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, worden
ingediend bij: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

8.

OGETM-EO / 17170233

Eindbeoordeling

Gelet op de wijziging van het winningsplan (indusief aanvullingen) en de adviezen
komt de minister samenvattend tot de volgende beoordeling van de wijziging van
het winnlngsplan.

Planmatig beheer
Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning
van de delfstof zonder dat een andere gebruiksvorm van de ondergrond
ongewenst onmogelijk wordt gemaakt. De minister stelt dat SodM, mede op basis
van een hiertoe door TNO uitgebracht advies, concludeert dat het wlnningsplan
Eesveen voldoet aan de wettelijke eisen en overeenstemt met de principes van
planmatig beheer. Het gasveld Eesveen betreft een bestaande winning. Tevens
zijn geen andere gebruiksvonnen van de ondergrond voorzien. Voorzetting van
gaswinning uit het Eesveen gasveld past dan ook in het planmatig gebruik van de
ondergrond. Gelet hierop ziet de minister geen aanleiding om in het belang van
het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen de instemming met het
wlnningsplan geheel of gedeeltelijk te weigeren of om hieraan voorschriften of
beperkingen te verbinden.

Bodemdaling
Met betrekking tot bodemdaling hebben TNO en SodM aangegeven dat ze zich
kunnen vinden In de door Vermilion in het winningsplan opgenomen berekening
dat de te verwachten bodemdaling minder dan 10 millimeter bedraagt in het
diepste punt. TNO en SodM Is van mening dat dit dermate gering Is en dat de
kans dat hierdoor schade wordt veroorzaakt verwaarloosbaar Is. Met betrekking
tot dit criterium kan de minister daarom Instemmen met dit winningsplan.

Bodemtrilling
Mèt betrekking tot bodemtrillingen valt het aardbevingsrisico voor het gasveld
Eesveen In categorie I. SodM heeft in haar advies aangegeven dat de nadelige
gevolgen van bodemtrilling beperkt zullen zijn. Door middel van het huidige
meetnet van het KNMI wordt de seismische activiteit rondom het Eesveen gasveld
gemeten. SodM Is van mening dat het monitoren van de seismische activiteit via
het KNMI netwerk volstaat en ziet daarom geen aanleiding om aanvullende
voorwaarden op te leggen. De minister kan wat betreft dit criterium Instemmen
met het voorliggende winningsplan.

Schade door bodembeweging
Met betrekking tot schade door gaswinning gerelateerde bodembeweging is de
minister van mening dat voldoende is aangetoond dat de kans op schade door
bodemtrillingen of bodemdaling klein is. Indien er schade door gaswinning
gerelateerde bodembeweging optreedt is Vermlllon aansprakelijk.
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De minister condudeert dat uit de uitgebrachte adviezen volgt dat de kans op
schade aan gebouwen en openbare infrastructuur door bodembeweging
verwaarloosbaar is en dat daarom geen maatregelen nodig zijn om schade te
voorkomen. De minister condudeert op basis daarvan dat de veiligheid van
omwonenden niet in het geding is.

Gns bamerk
DGEJM-EO / 17170233

De mjnister schrijft een nulmeting voor, van de bouwkundige staat van een, na
overleg met de gemeente vast te stellen, representatieve selectie van voor
bodembeweging gevoelige bouwwefken binnen het gebied waar bodembeweging
als gevolg van gaswinning zich kan voordoen en heeft dit als artikel 2 opgenomen
in dit besluit.

Natuur en mllleu
In de Mbw die op 1 januari 2017 in werking is getreden zijn de gevolgen voor
natuur en milieu toetsingscriteria geworden waaraan een winningsplan dient te
worden getoetst. Gezien er als gevolg van de gaswinning Eesveen een maximale
bodemdaling van minder dan 2 centimeter wordt verwacht, welke geleidelijk
verloopt waardoor er geen plotselinge veranderingen aan het oppervlak
plaatsvinden, stelt de minister, mede op basis van het advies van SodM en de
verificatie door TNO, vast dat er geen schadelijke effecten op natuur en milieu
wordt verwacht.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande ziet de minister geen aanleiding om in het belang van
de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, in het belang van het
planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, of in het belang van de gevolgen
voor milieu of natuur, de instemming met het winningsplan geheel of gedeeltelijk
te weigeren. Wel heeft de minister voorschriften en beperkingen verbonden aan
zijn instemming.
Gelet op de inhoud van het door Vermilion ingediende winningsplan Eesveen en de
hierover ingewonnen adviezen, en overwegende dat de winning door Vermilion
vanuit voorkomen Eesveen conform art ikel 34, eerste en derde lid, van de
Mijnbouwwet plaats dient te vinden overeenkomstig het ingediende winningsplan,
inclusief addenda, wordt de gevraagde instemming gegeven onder het stellen van
het in het besluit genoemde voorschrift.
Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede lid, van de Mbw;

Besluit:
Artik'el 1

Het door Vermilion Energy Netherlands B.V. op 23 februari 2017 Ingediende
gewijzigde winningsplan Eesveen inclusief addendum van 19 mei 2017 en de
aanvulling van 19 augustus 2017, met een looptijd tot in 2027 en een maximaal
productievolume van 630 miljoen Nm3,verkrijgt de instemming als bedoeld in
artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet.
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Artikel 2
Teneinde eventuele toekomstige mijnbouwschade aan bouwwerken door de
gaswinning uit het Eesveen gasveld objectief te kunnen vaststellen, zorgt
Vermlllon Energy Netherlands B.V. ervoor dat binnen 6 maanden na de dag dat dit
besluit in werking Is getreden een nulmeting Is uitgevoerd naar de bouwkundige
staat van een, na overleg met de gemeente, vast te stellen representatieve
selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken gelegen binnen het
gebied waar bodembeweging als gevolg van de gaswinning zich kan voordoen.
Voorafgaand aan de nulmeting overlegt Vermllion een plan van aanpak voor de
·

Ons kenmerk
OGETM·EO / 17170233

E{ting aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

nulm

De lnist r \lan Economische Zaken en Klimaat,
n�rnen$ dezEÎ:

•

MT-lid Ene

�le ;en Omgeving
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AANGETEKEND
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Datum:

12 december 2017

Kenmerk:

212/M 1/2017

1 4 DEC 2D17

Uw kenmerk: DGETM-EO / 17170233

Geachte mevrouw/mijnheer,
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerp
instemmingsbesluit voor het winningsplan Eesveen ter inzage. Hierbij dient Vermilion
Energy Netherlands B.V. (Vermilion) tijdig haar zienswijze tegen dit ontwerp
instemmingsbesluit in.
Vermilion heeft bezwaren tegen de omschrijving van artikel 2: de verplichting tot het
uitvoeren van een nulmeting naar de bouwkundige staat van een representatieve
selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken.
Voorop staat dat Vermilion in beginsel niet tegen een verplichting tot het uitvoeren van
een bouwkundige vooropname van bouwwerken bij gaswinning is, daar waar een
onderbouwde reden te geven is voor een dergelijke vooropname. Bovendien dient het
voorschrift volstrekt helder te zijn.

Onderbouwde reden voor bouwkundige vooropname
In het ontwerp-instemmingsbesluit staat enerzijds dat de minister concludeert dat uit de
uitgebrachte adviezen volgt dat de kans op schade aan gebouwen en openbare
infrastructuur door bodembeweging verwaarloosbaar is en dat daarom geen
maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen, en dat de veiligheid voor
omwonenden niet in het geding is. Maar anderzijds schrijft de minister wel een
nulmeting voor.
Vermilion vindt dit onvoldoende onderbouwing voor de verplichting een bouwkundige
vooropname uit te voeren, en ontvangt van de minister graag een gedegen
onderbouwing waarom een bouwkundige vooropname wordt voorgeschreven terwijl
erkend wordt dat de kans op schade verwaarloosbaar is, en welke criteria de minister
hanteert voor het voorschrijven een bouwkundige vooropname.

Vennilion Energy Nethertands B.V.
Zuiclwalweg 2, P.O. Box 71, 8860 AB Harlingen

Tel. {0)517 493 333

Gustov Mohlerplein 11 13, 3•d Roor, 1082 MS Amsterdam

Tel. {0)517 493 306

Fox (0\517 493 330

KvK: 34201179

www.vermilionenergy.com
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Het is Vermilion gebleken dat een dergelijke diffuse boodschap veel onzekerheid en
(onnodige) onrust veroorzaakt bij omwonenden. Daarenboven ondermijnt dit de waarde
van de SRA en van de beoordeling door TNO en SodM over het risico op schade door
bodemtrillingen en bodemdaling. Vermilion verzoekt de minister dan ook uit te leggen
wat de logische ratio is van het voorschrijven van een bouwkundige vooropname bij
een verwaarloosbaar risico op schade, en dit te verwoorden in het instemmingsbesluit.
Juist in een geval dat enerzijds wordt geconcludeerd dat de kans op schade
verwaarloosbaar is, maar toch - om wat voor reden dan ook - een bouwkundige
vooropname wordt voorgeschreven, dient naar het oordeel van Vermilion - zowel in het
instemmingsbesluit alsook in de algehele communicatie door de minister - veel
duidelijker te worden aangegeven dat bodemdaling door gaswinning in beginsel niet
leidt tot schade aan bouwwerken (maar mogelijk wel waterstaatkundige aanpassingen
vergt) en dat aardbevingen door gaswinning uit kleine velden over het algemeen niet tot
schade leiden. Dit dient ertoe om geen valse verwachtingen te scheppen bij
omwonenden ten aanzien van latere schadeclaims en tevens om hen geen onterecht
gevoel van onveiligheid te geven.
Ook moet duidelijk worden gecommuniceerd dat een bouwkundige vooropname niet dé
oplossing is voor het aantonen dat schade is veroorzaakt door de gaswinning; het is
alleen gemakkelijker aan te tonen dat de schade er vóór de vooropname nog niet was.
Het uitvoeren van een bouwkundige vooropname betekent niet dat eventuele
toekomstige mijnbouwschade 'objectief kan worden vastgesteld.

Verduidelijking voorschrift

Bouwkundige vooropname
Vermilion geeft de voorkeur aan de term 'bouwkundige vooropname' in plaats van
'nulmeting aan bouwwerken', omdat in de praktijk nogal eens verwarring ontstaat met
de wettelijk voorgeschreven nulmeting voor bodemdaling.

Schadeafhandeling
Vermilion is van oordeel dat het voorschrijven van het doen van een bouwkundige
vooropname de ongerustheid en het wantrouwen van de omgeving niet oplost als niet
tegelijkertijd de schadeafhandeling goed is geregeld, d.w.z. dat een onafhankelijk en
deskundig orgaan schadeclaims van burgers - zonder dat Vermilion daarin een rol
speelt - afhandelt. Zonder een deskundige en onafhankelijke afhandeling 'aan de
achterkant', heeft een nulmeting 'aan de voorkant' niet veel zin. Zo'n landelijk,
onafhankelijk en deskundig schadeafhandelingsorgaan zou ook moeten instemmen met
het plan van aanpak dat Vermilion opstelt voor de bouwkundige vooropname. Dat zou
in het voorschrift in het instemmingsbesluit moeten worden opgenomen.

208 van 345

0066
VERMILlON
E

N

E

R

G

Y

Rol gemeente

Vermilion is van oordeel dat de rol van gemeenten in de bouwkundige vooropname
beperkt moet zijn tot een faciliterende rol, d.w.z. dat de gemeente de benodigde data
(WOZ-gegevens) aan Vermilion aanlevert, en dat de gemeente Vermilion adviseert over
de selectie van de op te nemen gebouwen (bijv. monumentale gebouwen aangeven)
alvorens Vermilion het plan van aanpak opstelt. De gemeente kan en moet geen rol
krijgen in de beoordeling van het plan van aanpak; dat moet naar het oordeel van
Vermilion zijn voorbehouden aan het eerder genoemde landelijke, onafhankelijke en
deskundige schadeafhandelingsorgaan.
Termijn

In de praktijk blijkt het uitvoeren van een bouwkundige vooropname vooralsnog- nu
nog geen sprake is van veel ervaring daarmee- meer tj
i d te vergen dan de in het
voorschrift opgenomen 6 maanden, mede omdat Vermilion afhankelijk is van derde
partijen (medewerking gemeente en omwonenden). Voorgesteld wordt om voor te
schrijven dat binnen 6 maanden nadat het besluit onherroepelijk is geworden een plan
van aanpak moet zijn ingediend (bij de minister dan wel- indien reeds ingesteld - het
eerder genoemde landelijke, onafhankelijke en deskundige schadeafhandelingsorgaan)
en binnen 6 maanden na goedkeuring daarvan de vooropname moet zijn uitgevoerd.
Onafhankelijk, deskundig bureau en representatieve selectie van gevoelige
bouwwerken

Om het vertrouwen van burgers te vergroten, stelt Vermilion voor in het voorschrift op te
nemen datde selectie van op te nemen bouwwerken en de bouwkundige vooropname
moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk, deskundig bureau. Tevens kan worden
aangegeven dat de selectie van op te nemen bouwwerken op objectieve wijze moet
gebeuren, waarbij geselecteerd wordt uit categorieën bouwwerken, welke categorieën
zijn gebaseerd op een inschatting van de gevoeligheid voor bodembeweging, zodat
sprake is van een representatieve selectie. Bij deze selectie worden de adviezen van de
gemeente meegenomen.
Vooropnamegebied

Het vooropnamegebied dient in het instemmingsbesluit duidelijk te worden omschreven.
Vermilion stelt voor uit te gaan van de 0 cm bodemdalingscontour als de kans op
bevingen op grond van de SRA verwaarloosbaar is, of 5 km rondom de randen van het
gasvoorkomen als de kans op bevingen op grond van de SRA niet verwaarloosbaar is.
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Vermilion verzoekt u het bovenstaande in acht te nemen in het definitieve
instemmingsbesluit. Voor nadere toelichting zijn wij uiteraard beschikbaar.

Hoogachtend,
Vermilion En

/

y Netherlands B.V.

Legal & Governmental Affairs Advisor I Advocaat

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Gustav Mahlerplein 11-13, 3e verd.
1082 MS Amsterdam
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� /Jl. NSW LANDGOED
't::::.} E lé} ULT l EN l 1 B.V.
ONOERDUIKERSWEG 7
8346 KP DE BULT
TEL:

FAX:

Aan het Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

1 4 DEC 2017
Steenwijk, 12 december 2017

Betreft: NSW Landgoed De Bult 1 en Il bv
Onderduikersweg 7
8346 KP De Bult (Overijssel)

(bewoner-eigenaar)
Onderduikersweg 7
8346 KP de Bult
e-mail

Geachte Minister,
ZIENSWIJZE
Met betrekking tot het ONTWERP-INSTEMMINGSBESLUIT voor het gewijzigde
WINNINGSPLAN EESVEEN, zoals gepubliceerd in de STAATSCOURANT
nr. 62525 op 2 november 2017 met een inzagetermijn van vrijdag 3 november 2017 tot en met
donderdag 14 december 2017.
BELANGHEBBENDE(N)
Appellante(n) zijn eigenaar en bewoner(s) van het Landgoed als boven omschreven, welke percelen
onderdeel zijn van het Natuurgebied "de Eese" met o.a. de Woldberg en Ederberg in de directe
nabijheid van het winningsgebied Eesveen.
Het Landgoed 12,5 ha. groot is als onderdeel van " De Eese" "beschermd" Natuurgebied.
Zowel verwachte bodemdalingen, veranderingen in de waterhuishouding, als optredende
grondverschuivingen zijn van grote invloed op de bosbestanden, heidevelden en de flora en fauna in
het gebied, alsmede de opstanden en opstallen, welke kunnen beschadigen.
Appellanten achten zich in deze dan ook Belanghebbenden.
Het Belang van Appellanten richt zich in deze zienswijze Niet uitsluitend op haar eigen Landgoed,
doch op het gehele natuurgebied "De Eese", omdat iedere aantasting ten gevolge van de winning
Eesveen tot afbreuk leidt van UNIEKE KENMERKEN VAN DIT BESCHERMDE NATUURGEBIED.

ECONOMISCHE BEZWAREN
HET BELANG van de gaswinning Eesveen versus het belang van natuurgebied Eese en haar
bewoners:
Appellanten zijn van oordeel dat met de gaswinning in Eesveen, doch ook in Vinkega, Diever, de
belangen van de natuurgebieden onvoldoende zijn gewogen ten opzichte van de alsmaar
voortschrijdende gas winningsputten.
Voor GAS zijn reeds voldoende ALTERNATIEVEN en met meer inspanning daarin is aantasting van
grote natuurgebieden als "EESE" en "Drents FrieseWold" te vermijden!!
Het belang van de winning is uitsluitend "Economisch".
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In principe worden alle andere belangen, daaraan ondergeschikt gemaakt.
De "geplande" winning van 650 miljoen nm3 aardgas in Eesveen brengt Bruto x miljard Euro op,
uitsluitend te verminderen met de winningskosten, verplichte controles en metingen en
desinvesteringskosten van de installaties.
Verkeerde beleidskeuze Rijksoverheid
Aannames van bodemdalingen, aardverschuivingen, waterhuishouding, doen vermoeden dat
de onderzoekingen betrouwbaar zijn. De "risicomatrix" wordt tezamen met het
"risicobeheerssysteem" gebruikt om deze "betrouwbaarheid" aan te tonen.
Het "gasvoorkomen" in dit veld wordt begroot op 650 miljoen nm3.
Door TNO worden deze rekenmethoden "aanvaardbaar" geacht.
Allen de Mijnraad is voorzichtiger en vraagt zich af of alleen de Economische motieven voor
de winning nog wel op voldoende draagvlak kunnen rekenen, terwijl de Rijksoverheid zelf
koerst op meer "duurzame" vormen van energiewinning. EN TERECHT!!
Wordt het geen tijd om met deze gaswinning in Eesveen eindelijk het Besluit te nemen om
met deze winning van z.g. kleine gasputten te stoppen.
De volgende stap is immers binnen de "rode circkel" om het winningsgebied uitbreiding van de
aardgaswinning Eesveen richting Steenwijk te vergunnen.
De verwoestende effecten op andere Economische kansen van de winningsgebieden, zoals
natuur, wonen, recreatie, bedrijvigheid en de materiêle- en maatschappelijke schade die wordt
en is aangericht kon wel eens hoger zijn dan de nu zo begeerde opbrengsten van deze
aardgaswinningen!! En dat over een periode van 50 jaar of meer.
Daarom Minister van Economische Zaken stop NU!! met deze aardgaswinningen.
TECHNISCHE BEZWAREN inzake de berekeningen
A.

BODEMDALINGEN

De bodemdalingen worden door Vermilion "ingeschat" op 0,05 mm tot 10mm
"gemiddeld". De Mijnraad concludeert dat de bodemdaling onder de 2 cm blijft.

=

1 cm. Let wel,

Vermilion legt dit uit als een "schotelvormige" bodemdaling die over de winningsgebieden nauwelijks
waarneembaar zouden zijn.
Van "Gemiddeld" kan echter geen sprake zijn.
De winning vindt plaats binnen een "rode cirkel" als gebied getekend met een oppervlakte van 78.5
km2.
Thans is winning bedoeld binnen een gedeelte van deze rode cirkel. Er is een straal getekend van
5 km uit de huidige boringput Eesveen richting Wapserveen voor de bedoelde winning, teneinde
ca. 650 miljoen nm3 gas te winnen.
Het overige deel van de rode cirkel is nog Niet in de winning betrokken, doch Vermelion geeft aan
hiervoor te zijner tijd nog vergunning aan te vragen.
Een gemiddelde bodemdaling in de rode cirkel bij gehele winning zou bij 1 cm 7850 miljoen m3
bedragen.
Bij 0,5 mm zou dat 3925 miljoen m3 bedragen.
Het volume aan te winnen gas en het volume gemiddelde bodemdaling lijkt evenwichtig te zijn.
Maar er is geen sprake van GEMIDDELDE DALING.
Het "Evenwicht" in de bodem wordt verstoord omdat de Gaswinning KOMVORMIG plaatsvindt
tot op een diepte van 2000m1.
Het Gas stijgt omhoog en laat "lege" ruimten achter. Daar beginnen de gevolgen.
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Gevolgen

aardverschuivingen, bevingen, trillingen, zettingen.
drukverschillen in de bodem. Verloop van de waterhuishoudingen.
Verandering van waterpeilen.
Bijna altijd geleidelijk en schoksgwijs.

De bodem gaat als gevolg van de gaswinning over een periode van tientallen jaren op zoek
naar nieuwe stabiliteit zowel verticaal als horizontaal.
Dat blijft niet beperkt tot de oppervlakte van de rode cirkel. Zijwaartse opschuivingen zouden
zelfs "het Eesermeer'' kunnen treffen.
Vanuit mijn ervaring uit zandwinputten die "slechts" 60 meter diep werden gezogen zijn
afschuivingen onvermijdelijk "'t Joppe Warmond", "Voorschoter Meer", "Put van Menten"
Oegstgeest.
Ook bij het Eesermeer hebben deze al plaatsgevonden en de nieuwe villa's in Eeserwold
blijken al "trillingen" te hebben waargenomen.
Ergo: de berekeningen op basis van "Gemiddelden" en aannames daarop zijn niet betrouwbaar en
misleidend.
B. WATERHUISHOUDING
Niemand kan precies de

waterloopveranderingen

als

gevolg

van

de

winningen

voorspellen.

Veranderingen van het waterpeil staan onomstotelijk vast.
Nu reeds is sinds enige jaren daling van het waterpeil waarneembaar. Funest voor de natuurgebieden
in de omgeving. De schade wordt alleen maar groter!!
CONCLUSIES:

1.

STOP DE GASWINNING op het land, te beginnen bij Eesveen. Ons land is te klein daarvoor.
Andere economische activiteiten hebben dit land nodig. Er zijn genoeg alternatieven.

2.

ALTERNATIEVEN:
Windenergie
Geothermie
Aardwarmte
Warmte/koude opslag
Bio-energie
Zonne-energie (in allerlei vormen)
Tidal Lagoonenergie (vooral met onze meren)
Nieuwe vormen van kernenergie
Plantaardige energie - algen enz.

3. ENERGIEBESPARINGEN

PRIORITEIT

Mijnheer de Minister,
Wijsheid, doch vooral DURF en MOED zijn nodig om nieuw beleid mogelijk te maken.
Ik hoop met deze ZIENSWIJZE daar aan een bijdrage te hebben geleverd.
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cool
AANGETEKEND
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248

2250 AE VOORSCHOTEN

Uw kenmerk

1 4 DEC 2017

Datum 12 december 2017

Ons kenmerk PO/gsl/jpn/
Onderwerp Zienswijze tegen ontwerp ''winningsplan

Conta etpersoon
Bijlage(n) 2

Eesveen" door Vennilion Energy.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp
instemmingsbesluit "winningsplan Eesveen".
Ter nadere toelichting van de zienswijze het navolgende:

1.

Binnen de reikwijdte van onderhavig winningsgebied ligt het plangebied Eeserwold waar UR
Cool B.V. haar onderneming heeft. Een gebouw met daarin pompinstallaties en een
geavanceerd leidingstelsel waannee continue water op grote diepte uit de zandwinplas wordt
gehaald.

2. UR Cool vreest dat in voonneld instemmingsbesluit onvoldoende met de reeds gerealiseerde
bebouwing rekening is gehouden. Uit het ontwerp instemmingsbesluit, noch de bijlagen,
blijkt dat de gerealiseerde bouwwerken in de besluitvonning betrokken zijn althans dat daar
in het kader van onderhavige besluitvonning enige aandacht aan gegeven is, laat staan
concreet onderzoek naar verricht is. UR Cool verzoekt dan ook uitdrukkelijk eerst hierover
verder concreet inzicht te verkrijgen, vervolgens dit inzicht met betrokkenen te delen en om
vervolgens inzichtelijk te maken dan wel aan te geven welke gevolgen door de
aardgaswinning voor haar bedrijfspand en installaties verwacht worden dan wel te
verwachten zijn.

3.

De gemeente Steenwijkerland heeft inzake onderhavige voorgenomen winning bij brief van

12 juli 2017 advies aan u verstrekt. De gemeente Steenwijkerland heeft daarbij de aandacht
voor meerdere onderwerpen gevraagd waarbij schade en bodemdaling twee belangrijke
onderdelen zijn. UR Cool is het met al de door de gemeente in deze reactie als commentaar
opgenomen punten eens en neemt die hierbij over. Het advies van de gemeente
Steenwijkerland dient hier dan ook volledig als herhaald en ingelast beschouwd te worden.
Als bijlage 1 gaat hierbij het betreffende advies.

4.

Door vele omwonenden van het winningsgebied dan wel bewoners van het winningsgebied
zijn al zienswijzen ingediend of zullen nog zienswij zen ingediend worden. Ten behoeve
daarvan is een standaard zienswijzenschrift opgesteld. UR Cool heeft van de inhoud van dit
zienswijzenschrift kennis genomen en onderschrijft deze inhoud. Ook dit zienswijzenschrift
dient hierbij dan ook volledig als herhaald en ingelast te worden beschouwd. Als bijlage 2
gaat hierbij het betreffende zienswijzenschrift.
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Tot zover reikt de zienswijze van UR Cool. UR Cool verzoekt u hierbij uitdrukkelijk om met deze
zienswijze rekening te houden, om eerst tot nader onderzoek over te gaan en tot nader inzicht te
komen voordat verdere besluitvorming in deze aangelegenheid plaats gaat vinden.
Graag verzoek ik u mij tot slot de ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen.
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Onduwtrp: Advies wmningsplan � <Vmnilûm)
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,__,

t 2 JULI 2017
Geachte heer Kamp,

Op 4 mei 2017heeftu ons het gaswirulingspJan Eesveen van Vermllion Energy Nelherlanda B.V.
(Vemu1ion) toegestuurd met het ver.zoek om advies. Hierbij treft u ons advjes aan.
De adviezen van het Waterschap Drenm-OverljslJelse Delta, Provincies OYerljssel en Drenthe en
gemeenten Steenwijkerland en Westerveld zijn in onderling overleg tot stand gekomen.
De boor/winlocatie ligt op grondgebied van de prneente Steenwijkerland. U � aan dat u voor
de huidige gaswinning Besveen--01 (vanaf 1986) op 18augustus 2D14 instemming heeft verleend
met het win plan voor dJe winning. Dit gasveld bevindt zich onder de gemeente Steenw ijkerland
maar ook onder de gemeente Westerveld. In het verlengde van het gasveld Besveen--01 wil
Vennilion een tweede veld, eveneens liggend onder de gemeente Westerveld aanboren en, indien
eueoesval, gaan winnen.

Communicatie

Wij mûen graag gebn&ik van het adviesrecht waabij wij, aandringen om de positie van inwoners

van onu gemeen te centraal te blijven 5tellen. Communicatie en transparantie spelen hierbij een

belangrijke rol zowel door uw Ministerie als door Vennillon. Het moet voor inwonen; duidelijk
zijn dat de voorgenomen gaswinning alleen plaats vindt onder voorwaarden. waarbij nadelige
gevolgen worden bewaakt en wveel mogelijk WOiden voorkomen. Inwoners dienen tijdig op de
hoogte te worden gesteld van even

ontwikkelingen gedurende de levensduur van een

gaswkuûng. Inwoners en betrokkenen hebben in het kader van de nieuwe Mijnbouwwet de
gelegenheid een zienswijze in te dienen op het moment dat uw ontwerp-instemmJngsbeslult
gepubliaerd wordt. Het is een goede zaak dat uw Ministerie gedurende de perlode van ter
inzagelegging een voorlichtingsavond organiseert, samen met Vennilion en andere partijen die
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het voorliggende winningsplan en onder
liggende studies. Hietblj kan gedacht worden aan het SodM, Tcbb, TNO en/of betrokken
adviesbureaus. Het zou de transparantie en het gevoel van betrokkenheid nog verhogen, als ook
vóór die tijd al bekendheid aan hel winningsplan woTdt gegeven. Ook een 'publieksvriendelijke
samenvatting' van het winningsplan kan bijdragen aan een goede dialoog tussen inwoners,
.11.4�, l'ost'"1s 162. 8330 AD Steenwijk• Vendelweg l,Steen�k• telefoon 14 0521•fax(OS2t)Sl6855

e-mail llltoê'6tcienwijkerland.nl • www.stcenwljl<edancbll • mAN nummer NL19 BNGH 02Bl51»24 21

Gemeentelijke producten kunt u ook aa.m-ragen via onu website
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betrokkenen en Vermilion. Een langjarige zorgvuldige communicatie door Vermilion met de
o�vîng i s nodig. Hierdoor kunnen vroegtijdig eventuele &ignalen worden o pgevangen van

problemen of overlast door gaswinning, wda t hier dan op gereageerd kan worden.

�
Wij adviseren u:
l. ln uw
samen

instemmingsbesluit een communicatieprotocol voorVermilion op te nemen en dat u

met andere partijen waaronder gemeenle(n) werkt aan verbetering en optimaJi.sering van de

communicatie waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van in woners.

2. Vermilion voor te stellen tijdig en transparant te communiceren over het winningsplan met alle
betrokktm partijen, inclusief bewoners, ondernemers, eigenaren en pachters in het betreffende
gebied;
3.Vermillon te verplichten

om alle verwachte bodemdali.n8 Îl'I de omgeving van het gasveld

Eesveen op een heldere manier inzichtelijk te maken voor een breed publiek.
4. Vermilio n te adviseren om de planning,

de gevolgen van winning, de onderhoudswerkzaanr

heden, aanspreekpunt bij klachten en resultaten van monitoring duidelijk te communiceren en af te

stemmen met alle betrokken partijen.

Iermtinlldvlaen/lnformatie

U heeft in uw brief aangegeven dat er binnen 10 weken advies uitgebracht kan worden. In h e t

overleg tus sen d e d iverse adviesorganen (waterschap, gemeenten en provincies) is aang eg even dat
deze termijn op

zich rulm is, .zij het dat onlangs het advies van Sodm is gestuurd. Om een gedegen

advies u i t te kunnen brengen is onderling overleg en afstemming nodig. Door de gezamenlijke
overheden il gevraagd old:e termijn verlengd kan worden. U heeft aangeven geen Vf!rlenging te
geven voor het uitbrengen van het advies. Verder missen wij wat

betreft overige informatie in

het

winplan of in de begeleidende brief een overzicht van de verleende omgevingsvergunningen en

(milieu)meldingen.

�
Wij adviseren u

bij eerstvolgende winplannen tijdig de advier.en van TNO, Tcbb en Sodm te

voegen. zodat da.e adviezen meegenomen kumen worden bij de advisering door lagere
overhede.n. Dat geldt ook voor een overzicht van de verleende omgevingsvergwudngm en

(milleu)meldingen.
LeesbaaJbejd nohetwioninpplan
Het voJgens d e nieuwe standaard gachreven winningsplan Eesveen is goed leesbaar.
Vootgesteld e aanvullingen kunnen de leesbaarheid van de winningsplannen en het begrip van een

plan nog meer ten goede kennen. Daarnaast zijn we van mening dat een gezamenlijke evaluatie
met regionale en lokale partijen tot waarde volle inzichten kunnen leidden,.

die het winningspla n en

de daarbij hcnende procedure kunnen verbeteren.

Mm
Wij adviseren u om voor l'oekomstige winningsplannen:
1. Fen Uj!;t or tt!' 1!'!en nrmf't< mf't df'finitie� van grol0gi"('he/tect>!'i5me re.rmen die in het
winnlngsplan gebruikt worder\i

2. Kaarten, p rofielen e.d. aanvullend op duidelijk leesbaar A�formaat en/of shape files toe te laten
voegen als appendix bij het winningsplan.

C>Mkolmtrl: 1726-37�10-MB
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3, Onderliggende rapportages, zoals A.ERIUS-berekeningen (stikstofdepositk) en vergunningen
die het winningsp !an genoemd worden beschikbaar te stellen voor alle advi11erende partfjen.
4. Gezamenlijk met regionale en lokale partijen de mogelijkE vexbeteren punten w.b.t.

w inningsplannen en de daarbij horende procedure te evalueren.

lnhctudclijk
1.�
Gaswinning zal in Nederland nog jarenlang plaatsvinden en inwoners zullen hier lasl van
ondervinden. Inwoners staan veelal afwijzend en wantrouwend tegenover plannen voor gebruik

van de ondergrond. De lokale inwoners vinden dat zij de lasten dragen voor het belang van
Nederland als geheel, Mijnbouwactiviteiten brengen mei zich mee dat er in ukere mate regionale

of lokale belasting is. Schade wordt in principe vergoed, maar inwoners ervaren extra onsemak

w aar ze niet om hebben gevraagd en waar niets tegenover staat. Het gebruik van de ondergrond
zal ook in de toekomst een grote rol spelen bij onze verder te verduurzamen energievoorziening.
Voor het ook in de toekomst gebruiken van de ondergrond is van bel ang dat er een goede
verdeling is van lusten en lasten. Wij begrijpen dat een dergelijke regeling z.orgvuJdig dient te
worden voorbereid en uitgewerkt, maar verzoeken u toch vaart te zetten achter de realisatie ervan.
Voor Eesveen maar ook voor andere velden in de omgeving is een lichte bodemdaling voorspeld.
De risico's op trillingen en bevingen word en als nlhil Ingeschat. Hierin gaat een grote mate van

onzekerheid schuil. Op zich wordt het belang van gaswinning wel ingezien, maar de onzeker
heden die er uit voortvloeien, daar willen inwoners niet mee geronfronteerd worden.

Ondanks de opgedane ervaringen in Groningen ontbreekt nog steeds een adequate re ge ling voor
schade en compensatie. Daarmee worden onzekerheden en wantrouwen vetgro0t en zeker niet
weggenomen.
Op pag. 35 van het winplan wordt een zin besteed aan eventuele schade. Hr kan of bij Vermîlion
gemeld worden of bij het landelijk loket, Wat wordt verstaan onder schade is niet nader bepaald

Wij vinden dat voorafgaan d aan gaswinning een bouwkundige vooropname (lees nulmeting)
uitgevoerd zou moeten wor den aan gebouwen en bouwwerken, Een {r<!prese.ntatieve) nulmeting
naar d e toestand van de gebouwen, bouwwerken en gronden binnen de range van het gasveld is
niet wetteliJk verplicht maar Jijkt bij te dragen aan mogeJijke problemen en disc:u.ssies in relatie tot
bewijslast en het vertrouwen in de overheid.
Wij begrijpen dat het vooralsnog lastig is te bepalen hoe en tot hoe ver een der gelijke opname

strekt maar wij verzoeken u nogmaals snel te komen met een oplossing en een adequate regeling.
ln het <1ntwerpinstemmingsbesluit voor Wapse heeft u a Is voorwaarde opgenomen richting

Vemülion dat zij een répre6entatieve nulmeting aan gebouwen dient uit te voeren. Poor de
gemeente Westerveld is in haar zienswijze ten aanzien van dit winplan aangegeven dat dit een te
vrijblijvende voorwaarde is. U beeft bij brief van 7 juli 2016 (reactie op amendement nr. 104 bij
wetsvoorstel 34 348, wetsvoorstel Mijnbouw veiligheid en regie) aangegeven dat u de uitvoering
van een representatieve nulmeting bij nieuwe winning uit kleine velden gaat uitwerken en daaJbij
ook de ervaringen in Friesland zult betrekken. Bind van 2016 zou u hierover meer informatie
kunnen verstrekken. Wij hechten er als lokale overheid veel waarde aan om aan de voorgeschreven
representatieve nulmeting nadere voorwaarden te verbinden wat betreft het tijdsbestek
waarbinnen dH gedaan moei worden (er wordt immers al gas gewonnen).

Onskmmri
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wij bij deze voorwaarden een zodanige werkwijze op te nemen waarbij
(zoals mogelijk in Friesland wordt gehanteerd) dat in elk geval een
onafhankelijke instantie/organisatie ingeschakeld wordt welke de nulmeting beoordeelL
Daarnaast

verzoeken

wordt voorgeschreven

1.

Wij adviseren zo spoedig mogelijk te komen met een duidelijke regeling ten aanzien van

bouwkundige (representatieve) metingen aan gebouwen en bouwwerken.
2. Wij adviseren te komen tot een adequate regeling voor schademelding, afdoening en
vergoeding van schades en compensatie van alle bijkomende negatieve effecten. Daarbij verzoeken
wij u zo snel mogelijk een onafhankelijke beoordelingscommissie in te stellen.
3. Wij advi seren u om aan uw instenuningsbesluit de voorwaarde �verbinden dat Vennilion
verplicht is om een uitgebreide bouwkundige vooropname uit te voeren voor het gebied dat
binnen het mogelijke invloedsgebied van de voorgenomen winning valt.
4. Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit voor dit winningsplan de verplichting op te
nemen dat, naast de

vergoeding van schade, ook de kosten die voortvloeien uit compenserende
maatregelen, uitgevoerd door derden, inzichtelijk gemaakt en vergoed worden door Vennilion.

2.

Bodemd@liq

De bodemdaling ten gevolge van de gaswinning Eesveen zal naar verwachting klein zijn en kleiner
dan de autonome bodemdaling. Echter, in het gebied bevinden zich meerdere gaswinningen, met
elk een eigen winningsplan waar decentrale overheden afronderlijk over kunnen adviseren. Het
totaaloverzicht van het effect van alle winningen bij elkaar ontbreekt. Dit is vooral van belang waar
boderndalingskom.men elkaar overlappen of vlak naast elkaar liggen. Een dergelifke aanvulling zal
de advisering ten goede komen en meer duideJijkheid verschaffen naar de inwoners. Hetzelfde
geldt voor extra bodemdaling ten gevolge van andere mijnbouwactiviteiten zoals zoutwinning en
waterinjectie in de regio. Wij zijn van mening dat in het winplan bijvoorbeeld onvoldoende
rekening is gehouden met de toename van de waterinjectie van Nijensleek (zie ook punt
afvoer''} en de mogelijke effecten hiervan.

"water·

Verder wordt In paragraaf 6.1.4 benoemd dat er een meetplan wordt opgesteld. Voorafgaand aan
de definitieve vaststelling van dit meetplan, hebben wij graag inzage in het concept meetplan en de
adviezen die het SodM hier op geeft. Het geeft ons de mogelijkheid vast te stellen of de elementen
die van belang zijn voldoende zijn meegenomen in het meetplan.
Wij vinden het van groot belang dat gedurende de winning (en de periode daarna) wordt gemoni·
tord of de werkelijke bodemdaling overeen blijft komen met de verwachte maximale bodemdaling
van 1 oentimeter. Dit is ook van belang voor het regleren van grond- en oppervlaktewatentanden
die passen bij de gebruiksfuncties in het gebied. Daarnaast ligt langs de Steenwijker AIA (en zij·
beken) totaal ongeveer 20 kilometer waterlcering die cruciaal is in het tEgengaan van wateroverlast
op de direct aanliggende gronden. Deze keringen z.orgen er voor dat waterstanden worden
gekeerd die optreden met een kans van tx per 10 jaar tot 1x pel' 100 jaar. Significante verlaging van
deu keringen leidt tot structurele vemoging van de kans op wateroverlast in de omge\tfng
In het addendum van 19 mei jl. Is nader onderzoek uitgevoerd ten aanzien van seismologische
rl�lro'� Het lijk! "rger clen VMr!!f vo�rspe!d ma!.r t�h blijft� �;:-rake Vim ctegoric 1. VL-rmfücn
geeft aan dat dan volstaan kan worden met het meetsysteem van KNMI.

Bij het winplan Wapse

ook sprake van cat. 1 maar hier adviseerde Tcbb om eigen meetapparatuur te plaatsen.
In de recente toelichting op het winplan is aangegeven dat het KNMI meetnet hierdoor uitgebreid

was

kan worden en nauwkeuriger meetregistraties kan doen_ ook voor het veld Eesveen.
Om ketrllltrl:

Pdgmo

1726-37-IO.MB
4

van

",

•

Steen"4Jterland

6

219 van 345

..

"

"

0068

�

1. Wij adviseren u in aan vulling op de bodemdalingsprognose voor individuele gasvelden.. een
regionale overzichtskaart met de cumulatieve bodemdaling ten gevolge van alle gaswinnings

activiteiten in dat gebied, op te laten nemen in winningsplannen en dit mee te nemen in uw
besluitvorming voor dit winningsplan. Ingeval sprake is van overige bodemdaling veroonakende
mijnbouwactiviteiten In de regio, 1..oals zoutwinning en waterinjectie, dienen die eveneens
opgenomen te worden in de overzichtskaart.

Wij verwachten geen significante gevolgen voor het watersysteem en de oppervlaktewater
kwaJiteit. Wij adviseren u een maximale bodemdaling te verbinden aan uw instemmingsbesluit

2.

met een numerieke waarde en bandbreedte voor de

bodemdaling tot aan het moment dat de
winning stopt (prognose volgens het winplan is 2027) en de naleving hiervan ter controle voor te

leggen aan het SodM.
3. Wij adviseren u ons voorafga.and aan de definitieve vaststelling van het meetplan

voor de

bodemdaling hierop inzage te geven. Daarnaast adviseren wij u bij het instemmingsbesluit op te
tijdig op te hoogte gesteld worden mocht gedurende de winning blijken dat de
bodemdaling als gevolg van deze gaswinning niet binnen de in het winningsplan aangegeven

nemen dat wij

grenzen verlopen.
Metingei rondom seismiciteit: voor zover wij kunnen beoordelen, zijn hiervoor geen
maatregeJen opgenomen in het winplan. Wij adviseren u richting Vermilion voorwaarden te

4.

stellen om frequent meetgegevens te overleggen uit het meetnet van het KNMI en de gemeente
frequent te informeren over de bodemgesteldheid en mogelijke seismiciteit, hoe klein ook. De
frequentie laten wij aan u over aangezien wij geen informatie hebben wanneer en hoe vaak gebruik
gemaakt wordt van het betreffende meetnet.

3. Updgte Man àe sejsmjgbe dsig:Hroal)'§een het wtnrungu>!Jn
Vanwege het feit dat er sprake is van een exploratieboring, is er nog veel onzekerheid over de
omvang van de mogelijk aan te treffen gasvoorraad en de eigenschappen van het voorkomen.
Ingeval er meer gas aangetroffen wordt dan gebruikt is als input voor de bodemdalings- en
seismische risicoanalyse in het huidige winningeplan of in het geval dat de eigenschappen van het
voorkomen

significant afwijken dienen de bodemdalings- en seismische risicoanalyse opnieuw

bepaald te worden. Mogelijk zal dan ook een nieuw winningsplan ingediend moeten worden.

Advies
Wij adviseren u Vermilion zo spoedig mogelijk te laten rapporteren over de door de boring
Eesveen-02 aangetroffen hoeveelheid koolwaterstoffen en eigenschappen van het voorkomen en
deze rapportage ter goedkeuring aan het SodM te laten voorleggen. De overige adviseurs (voor dit
winningsplan) dienen hierover zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd. Indien sprake is van
significante afwijkingen t.o.v. de prognoses, dient een nieuwe winningsplan te worden ingediend.
4. Waterafvoer
Het gaat bij dit winplan met name om de 2e put op de bestaande winlocatie. De winloatie .zelf ligt
aan De Wulpen in Eesveen in de gemeente Steenwijkerland. Het gasveld dat aangeboord gaat
worden, ligt in de gemeente Westerveld, voor een groot deel onder Wapserveen. Er is een
vergunning voor Eesveen-01 om maximaal 100 miljoen ins gas te wiMen. Tot aan nu is hiervan
ongeveer 40 miljoen gewonnen. Uit Eesveen-02 verwacht Vennilion tussen 100 en 630 miljoen m3
naar boven te halen tot aan 2027. Aan het eind van beide producties wordt verwacht dat er sprake
zal zijn van een bodemdaling van max. 1 cm. Deze verwachting is gebaseerd op een meting uit
2015

Ons anmerk
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In de put van Nijensleek vindt nu waterinjectie plaats afkomstig uit Eesveen-01. Uit het voor
liggende winplan van Eesveen--02 wordt niet duidelijk of dat vrijgekomen water ook naar Nijen
sleek gaat. In de mondelinge toelichting door uw ambtenaren en Vermilion is aangegeven dat dit
het water uit

de nieuwe put ook naar Nijensleek gaat. Uit het winplan

is niet duidelijk

of de

capaóteit van Nijensleek voldoende is en welke gevolgen dit heeft voor de vergunde situatie bij

Nijensleek.
De locatie

Nijensleek aan Bosschasteeg ligt in de gemeente Westerveld. Op 9 februari 2010 heeft

Ministerie aan Vermilion toestemming gegeven om formatiewater in de diepe ondergrond te
injecteren op de locatie Nijensleek. ln de voorschriften behorende bij deze beschikking is opge
uw

nomen dat de meet- en registratieverplichtingen jaarlijks worden

geëvalueerd en in de vonn van

jaarrapportage worden ingediend bij EZ. Wij zijn niet betrokken bij dle jaarrapportages en
kennen deze dan ook niet. Een toename van waterinjectie/Wateropslag van Nijensleek en de
mogelijke effecten hiervan zijn niet meegenomen in het winplan voor Eesveen-02.
een

�
Wij adviseren u hier bij de verdere besluitvorming op

in te gaan

of in elk geval de effecten hiervan

in beeld te (laten) brengen. Daarnaast vragen wij u om inzage te krijgen in de verplichtingen van
Vermilion aangaande de wateril'ljectie in Nijensleek.

5. UitvoeriJli
Het winplan gaat niet in op de periode direct na de proefboring. Deze proefboring vindt begin juli
plaats. Het gas dat hier uit gewonnen wordt, wordt, naar wij aannemen, geleverd. De

2017

ervaring in Wapse is dat er een zogenaamde well-test is gedaan en dat winning binnen de periode
van "proefboren" erg lang duurde. Na de proefboring volgde de procedure rondom het winplan,
zo ook nu

in Eesveen. Dit is voor de omgeving lastig uit t:e leggen omdat tijdens en na de proef

boring "gewoon" gas gewonnen wordt en de procedure voor het winplan nog loopt. Het is raad
ook de gemeente actief te informeren over de stappen (en mogelijke
tussentijdse toestemmingen) die gezet worden voor, tijdens en na een proefboring.
zaam om inwoners maar

&bziu

Wij adviseren u bij uw instemmingsbesJuit of zoveel eerder, indien mogelijk. helder en adequaat te

ronununiceren richting inwoners, dorpsgemeenschappen en betrokken overheden over

het

verloop van de boring en winning erna.

Wij zien uw reactie op ons advies graag tegemoet.
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met

juridisch

beleidsadviseur milieu van de afdeling Inwoners &t Ondernemers, telefoonnummer

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende en duidelijk te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

drs. S.S. Weistra

tt1
1726-37-IO-MB
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam: (eigen naam)
Adres: (eigen adres)

Plaats en datum:
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.

2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
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(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.

Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er eenafstemmingsp!an komt �
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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Ministerie van Economische zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Eesveen, 12 december 2017

1 4 DEC 2017

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen
Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Steenwijkerland maak ik gebruik van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.
1.

Nulmeting

In het ontwerpbesluit legt u Vermilion de verplichting op een representatieve nulmeting aan
gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het voorschrift
alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om bij vermoeden van
mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en gebouwschade te
kunnen vaststellen. De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) wordt gesteld op
42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198;
Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case'
scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. Vanwege de grote
onzekerheden is een goede nulmeting van groot belang bij schadeafwikkeling. Aangezien mijn
woning binnen de straal van 5 km vanaf de randen van het veld ligt, wil ik daarom dat voorafgaand
aan de winning er een nulmeting van mijn woning wordt gemaakt.

2.

Invloed van parameters in de berekeningen op de noodzaak van een Niveau-2 analyse

Op pagina 57 wordt melding gemaakt van een correctie van de Young's modulus E van dynamisch
naar statisch. Dit is verder niet toegelicht. Aangezien er een bovengrens van 2.3 (Tabel 17-2)
uitgerekend wordt lijkt me dit een belangrijk gegeven omdat een wijziging van een parameter in het
model de uitkomst zal beïnvloeden. Ik neem aan dat als er bodemdaling plaats heeft er sprake zal zijn
van een dynamische Young's modulus. Tevens wordt voor berekening voor de initia! pressure in tabel
17-2 van 225 bar uitgegaan. In Tabel 15-1 en 15-2 wordt van een Virgin Pressure (=initial pressure)
van 235 respectievelijk 230 bar uitgegaan. Het zou kunnen dat hierdoor toch een Niveau-2 analyse
nodig zou kunnen zijn. De berekeningen zouden mijns inziens door een onafhankelijke partij op die
manier nogmaals bekeken moeten worden.
3.

Schadeafhandeling

In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneer Vermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.
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4.

Onzekerheden

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt. In het winningsplan en
de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en bodembeweging als klein
beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat gedurende de gaswinning en
de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling overeen blijft komen met de te
verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren verder om de voorwaarde op te
nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte worden gesteld wanneer de
bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid
waarmee ik als bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als
voorschrift op te nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
5.

Communicatie

In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het
burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
6.

Monitoring

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en bodemdaling)
sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om
-

-·

·-

schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OM EM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw). Bovendien wordt er gesproken dat men in overleg
is met het KNMI en is er niet aangegeven dat en hoe het seismometer-netwerk wordt verbeterd. Dit
lijkt mij van belang aangezien in Figuur 17-4 wordt aangegeven dat pas vanaf een drempelwaarde
van 1.0 kan worden gemeten.
7.

Overschrijding vergunde hoeveelheid gas

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld
als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de
vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te voorkomen.
8.

Transparantie

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van aanleveren van
cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er een onafhankelijke
toezichthouder {SodM) maandelijks de produktienormen controleert. Bij overschrijding van de
normen wordt een handhavingstraject gestart.
9.

Interactie andere velden

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie genomen
hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse,
Wanneperveen, Nijensleek). Bovendien wordt hierbij ook nog sprake van waterinjectie in het veld te
Nijensleek. Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het
SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in
Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende
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bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een
andere afweging van risico's.
10. Waterwinning
De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. De kans op
vervuiling drinkwater en de gevolgen voor de voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Wetgeving
Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze zijn niet
getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige wetgeving
die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd
worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of
uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk
is.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
houdt.
Hoogachtend,

Handtekening:
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TaylorWessing
Amsterdam
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1 4 DEC 2017
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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Eindhoven.
Re:

13 december 2017
Focus I aardgaswinning Eeserwold (ADV2017-1294) AvdB/18

Your reference:

I

5600 AA E
"dhaven
Tr>? NEthP.rlands
Tel +31 (0)88 0243 000
Fax• 3' (0)88 02·13 001

Direct dial:

e1nd><7ten@taylcrwessing.colT'

Emai:

ww
w

taylcrwessing.cOIT'

Edelachtbare dame/heer,
Namens cliënte, de besloten vennootschap Focus Retail Development B.V, gevestigd aan de
Parklaan 48, Postbus 315, 5600 AH Eindhoven (hierna: «Focus"), wend ik mu tot u.
Focus heeft mij verzocht om de belangen van Focus in deze zaak verder te behartigen en als
gemachtigde op te treden.
Tot en met donderdag 14 december aanstaande ligt het Ontwerp-instemmingsbesluit voor het
gewijzigde winningsplan Eesveen ter inzage. Gedurende deze termijn kan een zienswijze tegen dit
ontwerp-instemmingsbesluit bij u ingediend worden.
Namens Focus dien ik hierbij de navolgende zienswijze in. Ter verder onderbouwing dient het
navolgende.

Zienswijze
1.

Binnen de reikwijdte van onderhavig w inn ingsgebied althans op korte afstand van dit
winningsgebied (ongeveer 2,7 km) ligt het plangebied Eeserwold. Binnen het plangebied
Eeserwold ligt het deelgebied Eeserwold - werk. Dit betreft een bedrijventerrein van bruto
38 hectare, waarop uiteenlopende bedrijven zich kunnen vestigen en ook al enkele
bedrijven zich gevestigd hebben.

2.

Focus gaat binnen dit deelgebied onder andere een hypermarkt van

ca.

11.000 m2

realiseren. B & W van de gemeente Steenwijkerland hebben ten behoeve van deze
hypermarkt d.d. 26 februari 2013 al een eerste omgevingsvergunning verstrekt. B & W van
de gemeente Steenwijkerland hebben bij beslissing op bezwaar van 16 mei 2017 de
intussen

op

basis

van

een

uitspraak

van

de

Raad

van

State

omgevingsvergunning in stand gelaten. Ter verduidelijking gaat hierbij als

aangepaste

bijlage

1 kopie

van deze beslissing op bezwaar. Het voornemen is om binnen afzienbare tijd met de bouw
van deze hypermarkt te beginnen.
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3.

TaylorWessing
Focus constateert dat voormeld instemmingsbesluit onvoldoende met deze nog te
realiseren bebouwing rekening heeft gehouden. Uit het ontwerp-instemmingsbesluit, noch
de bijlagen, blijkt dat deze al vergunde bebouwingsmogelijkheid in de besluitvorming
betrokken is althans dat daar in het kader van onderhavige besluitvorming enige aandacht
aan geschonken is, laat staan concreet onderzoek naar verricht is. Focus verzoekt dan ook
uitdrukkelijk eerst hierover verder concreet inzicht te verkrijgen, vervolgens dit inzicht met
Focus te delen en om vervolgens inzichtelijk te maken dan wel aan te geven welke
gevolgen door de aardgaswinning voor voormelde al vergunde bouwmogelijkheid verwacht
worden dan wel te verwachten zijn.

4.

De gemeente Steenwijkerland heeft inzake onderhavige voorgenomen winning bij brief van
12 juli 2017 advies aan u verstrekt. De gemeente Steenwijkerland heeft daarbij de aandacht
voor meerdere onderwerpen gevraagd waarbij schade en bodemdaling twee belangrijke
onderdelen zijn. Focus is het met al de door de gemeente in deze reactie als commentaar
opgenomen punten eens en neemt die hierbij over. Het advies van de gemeente
Steenwijkeland dient hier dan ook volledig als herhaald en ingelast beschouwd te worden.
Als

5.

bijlage 2 gaat

hierbij het betreffende advies.

Door vele omwonenden van het winningsgebied dan wel bewoners van het winningsgebied
zijn al zienswijzen ingediend of zullen nog zienswijzen ingediend worden. Ten behoeve
daarvan is een standaard zienswijzenschrift opgesteld. Focus heeft van de inhoud van dit
zienswijzenschrift kennisgenomen en onderschrijft deze inhoud. Ook dit zienswijzenschrift
dient hierbij dan ook volledig als herhaald en ingelast te worden beschouwd. Als

bijlage

3

gaat hierbij het betreffende zienswijzenschrift.

Tot zover reikt de z.ienswijze van Focus. Focus verzoekt u hierbij uitdrukkelijk om met deze
zienswijze rekening te houden, om eerst tot nader onderzoek over te gaan en tot nader inzicht te
komen voordat verdere besluitvorming in deze aangelegenheid plaats gaat vinden.

Graag verzoek ik u mij tot slot de ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen.

Met de meeste hoogachting,
Taylor Wessing

advocaat
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nieuwe beslissing op bezwaar Focus-U-Park

van

12

Geachte heer

Bij brief van 8 april 2013 heeft u, namens Focus Retail Development B.V. te Eindhoven, bezwaar
gemaakt tegen ons besluit van 26 februari 2013. In dit besluit is een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een bouwwerk verleend voor het realiseren van een Foeu&-U-Park op het adres Eeser
Campus 1 in Steenwijk.
Op 9 september 2015 is de beslissing op bezwaar van 9 oktober 2013 door de

Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State vemietigd. Dit betekent dat wij op 1 december 2015 een

nieuwe beslissing op bezwaar voor alle ingediende bezwaarschriften hebben genomen.
Op 22 maart 2017 is de beslissing op bezwaar van 1

december 2015 door de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd. Dit betekent dat wij nogmaals een nieuwe

beslissing op bezwaar voor alle ingediende bezwaarschriften moeten nemen.

Op 16 mei 2017 hebben wij in onze collegevergadering opnieuw besloten op uw bezwaar. Hierbij
ontvangt u deze nieuwe beslissing op bezwaar.
Korte voorgescltledenis
Op 3 juni 2013 is uw bezwaar behandeld door de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften
(verder commissie).
De commissie heeft ons geadviseerd:
1.

De bezwaren niet· ontvankelijk te verklaren van :

Kapsalon Aphrodite;

;

Plaatselijk Belang De Eendracht; Administratiekantoor

;

de volgende individuele leden van de Handelsvereniging Steenwijk:
Elan Notarissen Praktijkvennootschap B.V. c.a.; Univé Reest Aa en Linde Brandverzekeraar B.V.;

NBC Machiela &t Partners B.V.; Countus Accountants+ Adviseurs B.V.; Accountantskantoor
� Postbus 164 8330 AD Steenwijk • Vendelweg 1, Steenwijk • telefoon 14 0521 • fax (0521) 51 68 55
e-mail intQOsteenwijkerland.nl • www.steenwijkerland.nl • lBAN nummer NL19 BNCH 0285 0924 21

Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via onze website
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.Kreulen B.V.; Rabobank Meppel-Steenwijkerland U.A.; Meeuwsen Ten Hoopen Accountants

Steenwijk;

Financieel Advies; Administratie- en Belastingadvieskantoor

;

Accountants en Belastingadviseurs B.V.; De Hypotheker Steenwijk; B'ulah Print B.V.;

de volgende individuele leden van de Ondernemersvereniging "Ondernemend Oldemarkt":
; E2-Projecte
ConsuJting Computers B.V.; HJ Montage;
Mechanisatie B.V.; Stichting ''De Kindervilla";
Loonbedrijf
V.O.F.; Metaalbedrijf
.;
Rabobank Oldemarkt; Unicus Makelaardij &t Taxaties b.v.; Vakantieparken Weerribben Wieden
v.o.f.; BeRuMi metselwerken b.v.; MBT Innovatie; MensKracht coaching; De Sollizietant;
Schildersbedrijf
Stof&Stiel; Skylark Prod.uctions; Technisch Installatie Bedrijf
Bouwbedrijf De Lake B.V.; Kampwinkel De Eikenhof;

Verkeersschool

;

de leden van de Meppeler handelsvereniging;

de leden van de Ruinerwoldse Handelsvereniging;
de volgende

individuele leden van de Ondernemersvereniging Noordwolde:

Rabobank Oosterwolde; Administratiekantoor
Meeuwsen Ten Hoopen
BelastingadvÏ$ew's Meppel; De Boshoeve Bed&: JJ�; lErgecon B.V.;
Administraties en
Belastingadviezen; KUBUS Steggerda Heerenveen;
Schilders B.V.;
Vastgoed
B.V.; GWY. Infra B.V;
.; Bosmeer Recreatie; Forellen Visvijvers Het Oosterseveld;
Agrarische Hulpverlening
; V.O.F. Camping Rotandorp; Atelier en Verteltheater
; Stichting Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde; Boom regionale uitgevers B.V.;
ITN Installatietechniek B.V.; Dierenartsen Centrum Noordwolde; Tekstbureau
teKiek!Webdesign en beeldbewerking;

Onroerend Goed B.V.;
Bronbemaling B.V.; Van Heek B.V.;

Agriton Holding B.V.; NOC Mediagroep B.V.;
de volgende individuele leden van de Winkeliers- en ondernemersvereniging Wolvega:

DELWO Naaimachlneservice; Handelsonderneming Dol; GJBO Acrountants en Adviseurs;
Accountants + Belastingadviseurs N.V.; Schildersbedrijf
Leisure Activities; Smederij

Stichting

Wolvega B.V.; Linde College; Lorenti Festiviteiten B.V.;

Accountants B,V.; Drukkerij Ponne v.o.f.; Rabobank De Stellingwerven; Stichting

Timpaan Welzijn; Univé Reest Aa en Linde Brandverzekeraar N.V. c.a.; Drukkerij Vewo Offset;

Bouwbedrijf

.; De Werven Netwerk Notarissen; Gemeente Weststellingwerf;

OMNY Advocaten B.V.;
de volgende individuele leden van de Heerenveense Ondernemers Vereniging:

Maatschap Acera Accountants &t Raadgevers Heerenveen;

t.h.o.d.n. Cristal

Oeaning Heerenveen; De Bios Hee�veen B.V.; Fri� Pers B.V.; Friesl� Bank; NDC

mediagroep B.V.; Jack's Casino Heerenveen;

Makelaardij; Aardappelhandel

.;
.; Makelaardij
Notaris Heerenveen B.V.; Praktjk
i Pyretta; Rabobank Heerenveen- Zuidoost Friesland;
Architektenburo
Apotheek Swarte B.V.; Makelaardij
B.V.; Stichting
Terre des Hommes; Administratief� en fiscaal adviesburo

Jeko Vastgoed Holding B.V; Schoen- Sportmode
Ons��
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De vo lgen d e stichtingen en

veren igingen:

de Ondernemersvereniging "Ondernemend Oldemarkt";

de Ondernemersvereniging Noordwolde; de Winkeliers- en ondernemersvereniging Wolvega; de

Heerenveense Ondernemersvereniging.
2.

alle overige bezwaren ontvankelijk te verklaren;

3.

de benaming "retailpark

en hypermarkt" in de vergunning te vervangen door de benaming

"Focus-U-Park'';

4.

het bezwaar van Focus gegrond te verklaren en de voorwaarde in de bestreden

omgevingsvergunning "Ook dient de oppervlakte van de hypermarkt merendeels te bestaan
uit supermarkt" daaruit te verwijderen;
5.

om de

bestreden omgevingsvergunning in die zin te verduidelijken, door op pagina 2

van de

vergunning, onder "bijlagen", na "aanvraagformulier, omgevingsvergunning, ontvangen 15-

11-2012," te vermelden: "exclusief bijlagen";
6.

om de vergunningaanvraag voor wat
toetsen aan de

betreft het parkeren en het laden en lossen alsnog te

Bouwverordening en afhankelijk daarvan te beslissen of de bestreden

omgevingsvergunning in stand kan blijven, met een aangepaste motivering op dit onderdeel,

dan wel dat de omgevingsvergunning alsnog moet worden geweigerd wegens

strijd met de

Bouwverordening;
7.

alle overige bezwaren ongegrond te verklaren;

8.

a. bezwaarde Focus een proceskostenvergoeding toe te kennen van€ 944,- ;

b. afhankelijk van de beslissing op bezwaar te beslissen op de ingediende verzoeken van de
overige bezwaarden om

vergoeding van de proceskosten.

Uitspraak Afdeling bestuu.nrec:htspraak 9 september 2015
Op 9 september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtsra
p ak van de Raad van State (hierna:
Afdeling) uitspraak gedaan inz.ake het meervoud ige beroep dat was ingesteld tegen de uitspraak
van de Rechtbank Overijssel van 31 maart 2014. De Afdeling heeft deze uitspraak vernietigd, de
ingestelde beroepen
vernietigd. De

gegrond verklaard en onze beslissing op bezwaar van 9 oktober 2013

Afdeling heeft ons opgedragen om opnieuw op het bezwaar van bezwaarden te

beslissen.
De Afdeling heeft in haar uitspraak in het kort het volgende overwogen:
1.

dat wij terecht het bouwplan hebben

getoetst aan artikel 9 van het geldende

bestemmingsplan "Eeserwold" (hierna: gel d ende bestemmingsplan). Het bepaalde in de

artikelen 2.4.2, eerste lid, 2.4.3,

eerste

lid en 2.4"t, eerste lid van de provinciale

omgevingsverordeng
in is, gelet op de in die artikelen gebruikte term "nieuwe", niet van
toepassing op de (ten tijde van de inwerkingtreding van de provinciale
omgevins
g verordening) bestaande gebruiksmogelijkheden, neergelegd in het
bestemmingsplan. Dit betekent dat artikel 9 van het geldende bestemmingsplan niet in
strijd is met de provinciale omgevingsverordening. Bovendien is er door ons terecht
beoordeeld dat het bouwplan niet in strijd is met artikel 9 van het geldende

bestemmingsplan;
Ons knrmm
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2.

dat de gronden op het perceel onder meer ten behoeve van een

3.

dat voor invulling van het begrip hypermarkt wij terecht aansluiting hebben gezocht bij op

hypermarkt mogen worden

gebruikt;
dat moment in

de "Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal" opgenomen

definitie van het begrip hypermarkt;

dat door de mogelijkheid tot het plaa tsen van afscheidingen in het rechtergedetel e (lees:
het hypermarktgedeelte) van het gebouw de openheid van deze ruimte, als er
afscheidingen zouden worden geplaatst. grotendeels verloren gaat, waardoor diverse
afzonderlijke kleine winkels ontstaan. Door het plaatsen van de afscheidingen wordt het
assortiment van een warenhuis niet verkocht in dezeHde ruimte als waar de
levensmiddelen worden verkocht. Het bouwplan voldoet volgens de Afdeling daarmee
dan niet aan de definitie van hypermarkt die da r door ons aan is gegeven. Als gevolg
daarvan is het bouwplan voor dat gedeelte in strijd met het geldende bestemmingsplan.

4.

Nieuwe beslissing op bezwaar 1 clecember 2015
In de nieuwe beslissing op bezwaar van 1 december 2015 is overwogen dat op basis van de
uitspraak van de Afdeling van 9 september 2015 en de door ons gehanteerde definitie van een
hypermarkt. de uitgangspunten V()()r een hypermarkt zouden moeten zijn:
1.

één open ruimte;

2.

waarvan de oppervlakte voor meer dan 50% uit supermarkt bestaat en

waarbij naast

levensmiddelen (het supennarktgedeelte) óók het assorti ment van een warenhuis wordt

verkocht;
3.

en

waarbij de hypermarkt door 1 of meerdere exploitanten kan worden geëxploiteerd.

Focus Retail Development B.V. heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 9
september 2015 de tekeningen aangepast voor zover het betreft de invulling van de hypermarkt. In
de beslissing op bezwaar van 1 december 2015 hebben wij aangegeven dat die aangepaste
tekeningen onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning van 26 februari 2013.

Wij hebben in de beslissing op bezwaar van l december 2015 gemotiveerd waarom de wijziging
van de tekeningen (van het bouwplan), een wijziging van ondergeschikte aard is.
Tevens hebben wij in de beslissing op bezwaar van 1 december 2015 overwogen dat uit de

ingediende bouwtekeningen blijkt, dat in het hypenna rktgedeelte geen (flexibele)
afscheidingswanden meer zijn ingetekend, zodat er sprake is van één grote ruimte, en uit de
toelichting van Focus Retail Development B.V. blijkt dat in de hypermarkt geen wanden en/of
afscheidingen worden geplaatst die afbreuk doen aan de openheid van de ruimte.
Daarbij is overwogen dat de ruimte van de hypermarkt zodanig zal worden ingericht en ingedeeld,
dat het supermarktgedeelte en d e verscheidene afdelingen/counters binnen het warenhuisgedeelte
zich van elkaar kunnen (onder)scheiden, zonder dat dit afbreuk doet aan de openheid van de
ruimte en de beleving van één grote winkelruimte met een gevarieerd assortiment aan
levensmiddelen en warenhuisartikelen. Daarbij is ook aangegeven dat de hypermarkt merendeels
uit een supermarkt(gedeelte) zal bestaan.

Verder is overwogen dat noch het bestemmingsplan noch de definitie in Van Dale van het begrip
hypermarkt uitsluit dat onderdelen van de hypermarkt door verschillende (rechts)personen
worden geëxploiteerd.
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Ten slotte is overwogen dat wij hiermee tot de conclusie kwamen dat de aangepaste invulling van

(de ruimte ten behoeve van) de hypermarkt zou voldoen aan de door ons gehanteerde definitie en

daarmee zou passen in het bestemmingsplan.

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak 22 maart 2017
Op 22 maart 2017 heeft de Afd eling uitspraak gedaan inzake het meervoudige beroep dat was
ingesteld tegen de nieuwe beslissing op bezwaar van 1 december 2015. De Afdeling heeft de
ingestelde beroepen gegrond verklaard en onze beslissing op bezwaar van 1 december 2015

vernietigd. De Afdeling heeft ons opgedragen om opnieuw op het bezwaar van bezwaarden te
beslissen.
De Afdeling heeft in haar uitspraak in h e t kort het volgende overwogen:

1.

dat er geen omstandigheden waren die noodzakelijk maakten dat uit oogpunt van
zorgvuldigheid bezwaarden opnieuw moesten worden gehoord;
het college over vold oend e gegevens en bescheiden beschikte om een besluit op de

2.

aanvraag te kunnen nemen;

het uitsluitend weglaten

3.

van de scheidingswanden is

in bouwku ndige zin zowel op

zichzelf beschouwd als afgezet tegen het totale bouwplan van ondergeschikte aard.
dat bij het nemen van de n ieuwe beslissing op bezwaar (1

4.

moeten

december 2015) getoetst had

worden aan de toen geldende beheersverordening "Eeserwold" en niet aan het

bestemmingsplan "Eeserwold";

dat in de beheersverordening "EeserwoldH het ingevolge het bestemmingsplan

5.

"Eeserwold"

•

toegestane gebruik mag worden vastgelegd. Reeds omdat het vóór de

beheersverordening geldende bestemmingsplan op het perceel al een hypermarkt

mogelijk maakte, is de Afdel ing van oordeel dat in de beheersverordening het gebruik
van

dat perceel

ten behoeve van een hypermarkt als bestaand gebruik kon worden

opgenomen. De in de beheersverordening opgenomen uitzondering op het verbod om

hypermarkten toe te staan, is gelet hierop niet wegens strijd met artikel 3.38 van de Wro
onverbindend;

6.

dat de beheersverordening "Eeserwold" niet in strijd is met de Omgevingsverordening
(van de provincie Overijssel), nu de beheersverordening niet voorziet in een nieuwe
mogelijkheid tot het realiseren van een hypermarkt, maar een reeds bestaande,

planologische situatie vastlegt; daarbij is van belang dat ten tijde van de inwerkingtreding
van de beheersverordening reeds een

omgevingsvergunning voor een hypermarkt was

verleend;

7.

dat binnen de hypermarkt het warenhuisgedeelte geïncorporeerd moet worden in het
supermarktgedeelte. Daar past niet bij dat de hypermarkt door verschillende ondernemers
.zal worden geëxploiteerd. Dez.e mogelijkheid wordt we l geboden door de verleende
omgevingsvergunning. Hierdoor past de hypermarkt die is aangevraagd niet binnen de

beheersverordening.
Heroverweging

Met inachtneming van de uitspraak van de Afdeling van 22 maart 2017 hebben wij het besluit van
26 februari 2013, de verleende omgevingsvergunning

voor

het Focus-U-Park, opnieuw

heroverwogen. Uit de uitspraak van de Afdeling komt naar voren dat alleen met betrekking tot de

invulling van de hypermarkt nog een nadere heroverweging moet worden gemaakt en aan de
beheersverordening "Eeserwold" moet worden getoetst. Voor de overige onderdelen heeft de
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Afdeling niet geconstateerd dat niet wordt voldaan aan de toetsingsgronden voor een

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.
Aangez en het hier alleen een (zeer) ondergeschikte wijziging/aanpassing van het plan betreft, alle
bezwaren bij ons bekend zijn en er geen omstandigheden zijn die noodzakelijk maken dat uit
oogpunt van zorgvuldigheid opnieuw moet worden gehoord, is er van afgezien om een nieuwe
hoorzitting van de commissie te houden.
De uitgangspunten waaraan de hypermarkt op basis van de uitspraak van de Afdeling en de

beheersverordening "Eeserwold"

moet voldoen

zijn de volgende:

•

er mag slechts één hypermarkt worden gerealiseerd en geëxploiteerd;

•

het moet daarbij gaan

om een zeer grote supermarkt (één open

ruimte) die naast

levensmiddelen ook het assortiment van een warenhuis heeft, waarbij de detailhandel
plaatsvindt op één

groot verkoopvloeroppervlak;

•

de brutovloeroppervlakte van de hypermarkt mag niet meer bedragen dan 12.111 m2;

•

van

die brutovloeroppervlakte moet minimaal 51 % worden gebruikt als supermarkt (dit

interpreteren wij nu als volgt: er moet voor minimaal 51% worden gebruikt voor artikelen

supermarkt verkrijgbaar zijn);
er moet sprake zijn van één gezamenlijke (centrale) ingang voor de hypennarkt;
de hypermarkt beschikt over één rentraal kassasysteem;
de hypermarkt heeft één exploitant;
het warenhuisgedeelte moet worden geïncorporeerd in het supermarktgedeelte.
die normaal gesproken in een

•
•
•
•

Focus
Development B.V., het plan op een paar ondergeschikte punten aangepast. Dit betreft
uitsluitend de invulling van de hypermarkt. De hypermarkt wordt ingericht als één grote open
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling heeft de aanvrager van de vergunning,
Retail

ruimte met één gezamenlijke (centrale) ingang en één centraal kas5a.9}'Steem.

Dit blijkt uit de aangepaste bouwtekeningen met de nummers UK5_033100-033100, 1045_033100en 1045_033100-033102, d.d. 25 april 2017. Op deze aangepaste bouwtekeningen is één

033101

hypermarkt ingetekend, vormgegeven als één grote ruimte met één groot verkoopvloeroppervlak,
één gezamenlijke (centrale) ingang en één centraal kassasysteem. Als toelichting op deze

bouwtekeningen is aangegeven dat het warenhuisgedeelte is geïncorporeerd in het
supermarktgedeelte.

In de toelichting van Focus Retail Development B.V. d.d. 3 mei 2017 op deze aangepaste
bouwtekeningen staat verder nog het volgende: "de thans geldende uitgangspunten op basis van
alle uitspraken van de Raad van State en de beheersverordening van het hypermarktgedeelte (één
open ruimte, naast levensmiddelen óók het assortiment van een warenhuis, oppervlakte bestaat
voor meer dan 51%

uit supermarkt(gedeelte), de hypermarkt-hypermarktgedeelte-kent een

bruto vloeroppervlak van maximaal 12.111 m2 en

tot slot

de exploitatie door één exploitant) zijn

allemaal verdisconteerd in de nieuwe bouwtekeningen.
Ter zake de exploitatie door één

exploitant verwijzen wij ook uitdrukkelijk naar het feit dat

voorzien is één centrale ingang vanuit de verkeersruimte en dat deze ingang gesitueerd is in de op
tekening aangegeven check out line. Er is sprake van een centraal kassasysteem. Het zij nogmaals
vermeld dat de warenhuisartikelen worden opgenomen in het levensmiddelen-assortiment. Er

zullen derhalve geen aparte winkels ontstaan."
Ons kenmuk
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Besluit
In onze vergadering van 16 mei 2017 hebben wij besloten om het advies van de commissie voor
wat betreft de punten 1 t/m 3, 5 en 7 over te nemen. Voor de motivering hiervan
naar et bijgevoegde advies van de commissie. Dit adv ies
h

verwijzen wij u

maakt voor wat betreft dez.e punten

onderdeel uit van de beslissing op bezwaar.

In afwijking van punt 4 van het advies van de commissie is besloten om het bezwaar van Focus
Retail Development B.V. ongegrond

te

verklaren en de omgevingsvergunning tekstueel niet aan te

passen. Hierbij overwegen wij het volgende. De omschrijving van een hypermarkt is volgens het
Groot Woordenboek van de Nederlandse taal een "zeer grote supermarkt die naast

levensmiddelen ook het assortiment van een warenhuis heeft". Uit deze definitie en in het
bijzonder uit het gebruik van de woorden llilUl en 29.k blijkt dat het warenhuisgedeelte
ondergeschikt moet zijn aan het supermarktgedeelte. Hieruit vloeit wel degelijk voort dat de
maatvoering van de oppervlakte van het warenhuisgedeelte kleiner moet zijn dan die van het
superm arktgedeelte. De zin in de omgevingsvergunning "ook dient de oppervlakte van de
hypermarkt merendeels te bestaan uit supermarkt" is dan ook doelbewust in de
omgevingsvergunning opgenomen. Het betreft ier een uniek c.oncept dat in Nederland nog niet
voor komt, waarbij het voor het toekomstige gebruik en de handhaafbaarheid daarvan belangrijk is
dat er duidelijkheid bestaat over de gebruikskaders.
h

Voor wat betreft punt 6 van het advies van de commissie overwegen wij het volgende

.

Ten aanzien van het parkeren is de Bouwverordening 2012 niet langer het toetsingskader, omdat
het bouwplan moet w orden getoetst aan de beheersve rord ening "Eeserwold". De
beheersverordening "Eeserwold" is vastgesteld na de inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK
2014. Voor het parkeren is

(en moet exclusief worden) getoetst aan artikel 18 van de

beheersverordening. Dit wordt onder het kopje "beheersverordening Eeserwold" nader
uitgewerkt.

Voor wat betreft het laden en lossen zijn in de beheersverordening "'Eeserwold" geen regels
opgenomen. Bij de vorige beslissing op bezwaar van 1 december 2015 Is geconstateerd dat in de
achtergevel van het gebouw 12 laaddeuren worden aangebracht. Dit werd voldoende geacht op

basis van de toen geldende Bouwverordening 2012. Het bouwplan is op dit punt niet gewijzigd.
Invulling hypermarkt

De aanvrager, Focus Retail Development B.V., heeft naar aanleiding van de uitspraak van de
Afdeling van 22 maart 2017 enkele bouwtekeningen aangepast voor z.over het betreft de invulling
van de

hypermarkt. Dit is een wijziging van ondergeschikte betekenis, die is meegenomen bij deze

beslissing op bezwaar.

Dit blijkt ook uit de jurisprudentie van de Afdeling. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen
(onder meer de uitspraken van 29 februari 2012, ECU:NL:RVS:2012:BV?253, en 29januari 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:187) is het college gerechtigd en in bepaalde gevallen zelfs verplicht om de
indiener van een bouwaanvraag in de gelegenheid te stellen zijn aanvraag z.odanig te wijzigen of
aan te vullen, dat geconstateerde beletselen voor het verlenen van de vergunning worden
weggenomen. Daarbij :zal het moeten gaan om wijzigingen van ondergeschikte aard, waarvoor
volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling geen nieuwe bouwaanvraag is vereist.
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Op grond van artikel 1.30 van de beheers erordening "Eeserwold" wordt onder een hypermarkt
het volgende verstaan: "een gebouw of een ruimte in een gebouw welke door zijn inrichting of
indeling kennelijk bedoeld is voor een zeer grote supermarkt met naast levensmiddelen ook het
assortiment van een warenhuis waarbij de detailhandel plaatsvindt op één groot
verkoopvloeroppetvlak en sprake van één gezamenlijke ingang''.

Op basis van de uitspraak van de Afdeling van 22 maart 2017 en de beheersverordening
"Eeserwold"
•
•

•
•

•
•
•
•

moet

de hypermarkt voldoen aan de volgende uitgangspunten:

slechts één hypermarkt worden gerealiseerd en geëxploiteerd;
het moet daarbij gaan om een zeer grote supermarkt (één open ruimte) die naast
levensmiddelen ook het assortiment van een warenhuis heeft, waarbij de detailhandel
plaatsvindt op één groot verkoopvloeroppervlak;
de brutovloeroppervlakte van de hypermarkt mag niet meer bedragen dan 12.111 m2;
van die brutovloeroppervlakte moet minimaal 51% worden gebruikt als supermarkt (dit
interpreteren wij nu aJs volgt: er moet voor minimaal 51% worden gebruikt voor artikelen
die normaal gesproken in een supermarkt verkrijgbaar zijn);
er moet sprake zijn van één gez.amenlijke (centrale) ingang voor de hypermarkt;
de hypermarkt beschikt over één centraal kassasysteem;
de hypermarkt heeft één exploitant;
er mag

het warenhuisgedeelte moet worden geïncorporeerd in het supermarktgedeelte.

Op basis van deze uitgangspunten heeft Focus Retail Development B.V. de

invulling/exploitatie
van de hypermarkt aangepast. Uit de ingediende (aangepaste) bouwtekeningen. de toelichting en
referentiebeelden blijkt dat er sprake is van maximaal één hypermarkt die is vormgegeven als één
grote open ruimte met één groot verkoopvloeroppervlak, één gezamenlijke (centrale) ingang en
één centraal kassasysteem.
De hypermarkt heeft op de aangepaste bouwtekening een oppetvlakte van ca. 11.000 m2• In de

toelichting van 3 mei 2017 geeft Focus Retail Development B.V. aan dat de warenhuisartikelen
worden opgenomen (geïncorporeerd) in het levensmiddelenassortiment. Door combinatie van

de?..e factoren is er sprake van één

z.eer grote supermarkt met naast. levensmiddelen,

ook het

assortiment van een warenhuis. Ten minste 51% van de brutovloeroppervlakte zal worden

gebruikt voor de verkoop van artikelen die normaal gesproken in een supermarkt verkrijgbaar zijn.
In de toelichting geeft Focus Retail Development B.V. aan dat er sprake is van één exploitant. Dit

blijkt ook uit de fysieke vormgeving van de hypermarkt met één groot verkoopvloeroppervlak,
één gezamenlijke (centrale) ingang, één open ruimte, één centraal kassasysteem en het feit dat de
warenhuisartikelen worden opgenomen in het levensmiddelenas&<>rtiment. Deze optelsom van
factoren zorgt er voor dat de exploitatie van de hypermarkt slechts door één exploitant kan worden

uitgevoerd. Daarnaast geeft Focus Retail Development B.V. in de toelichting expliciet aan dat er
geen aparte winkels binnen de hypermarkt zullen ontstaan.

Op grond van het bovenstaande is er sprake van een hypermarkt als bedoeld in de
beheersverordening "Eeserwold".

De aangepaste bouwtekeningen, de toelichting en de referentiebeelden voor de invulling van de
hypermarkt leveren geen ruimtelijke impact op voor en op de omgeving en leiden niet tot een

constructieve wijziging. Hierdoor is er sprake van (zeer) ondergeschikte wijzigingen.
Ons mr111uk
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Belanghebbenden, niet zijnde de vergunninghouder,

worden door de wijzigingen niet in hun
belangen geschaad. De vergunninghouder zelf is (uiteraard) met de wijzigingen akkoord,
aangezien hij zelf ook deu wijzigingen heeft aangeleverd en toegelicht.
Voorschriften ompyinpveqpinnjn&26 tebruarj 2013

Om de invulling/exploitatie van de hypermarkt ook in de toekomst te waarborgen worden de
onderstaande voorschriften alsnog aan de omgevingsvergunning van 26 februari 2013 verbonden:
•

er moet sprake blijven van één zeer grote supermarkt

(één open ruimte) die naast
levensmiddelen ook het assortiment van een warenhuis heeft, wa arbij de detailhandel

plaatsvindt op één groot verkoopvloeroppervlak en waarbinnen het warenhuisgedeelte

•

zijn opgenomen (geïncorporeerd) in het supermarktgedeelte;
er moet sprake blijven van één gezamenlijke ingang voor de hypermarkt en één centraal
kassasysteem;

•

de exploitatie moet blijven plaatsvinden door één exploitant.

moet

Toetsing beheenverordening "Ee&erwold"
Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 22 maart 2017 is het (aangepaste)
bouwplan getoetst aan de beheersverordening uEeserwold".
Op grond van de geldende beheersverordening " Eeserwold"

(hierna: beheersverordening) heeft

het perceel de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" (a tikel 7). Volgens de bestemming
"'Bedrijfsdoeleinden" zijn de aangewezen gronden onder meer bestemd voor de uitoefening va n
bedrijfsactiviteiten die zijn genoemd in de categorieën 1, 2, 3A en 38 van de in Bijlage 1 bij deze
regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten (artikel 7.1 onder a).
De aanvraag voorziet in de volgende activiteiten: handel in auto's met motorfietsen, reparatie- en

servicebedrijven (SBJ codes 501, 502, 504), handel in auto- en motorfietsonderdelen (code 503, 504),
detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren (code 52), een hypermarkt, bouwmarkten
en tuincentra (codes 5211/l, 5246/9),

restaurants, cafetaria's, snackbars, viskramen e.d. (code 553),

cafés, bars, discotheken (code 554}, cultuur, sport en recreatie (code 92), sportscholen,

gymnastiekzalen (code 9262), kappersbedrij ven en schoonheidsinstituten (code 9302),
en

badhuizen

sauna-baden (code 9304).

Deze bedrijfsactiviteiten (met uitzondering van een hypermarkt) zijn opgenomen in de categorieën
1, 2, 3A en 3B van de in Bijlage 1 bij dez.e regels opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten. Voor de
hypermarkt is een aparte regeling opgenomen (artikel 7.1 onder c): "de gronden zijn bestemd voor
een

hypermarkt, u itsluitend ter plaatse van de op de plankaart opgenomen aanduiding

'hypermarkt'". Ter plaatste van het perceel Heser Campus 1 in Steenwijk ligt de aanduiding

"hypermarkt".
Dit betekent dat de aangevraagde bedrijfsactiviteiten passen binnen artikel 7 van de

beheersverordening.
Het Focus-U-Park (bouwplan) voldoet aan de genoemde bouwregels in artikel 7.2 van de
beheersverordening. Deze regels

zijn identiek aan de bouwregels van het oude bestemmingsplan

"Eeserwold".
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Uit de aangepaste bouwtekeningen en toelichting blijkt dat de brutovloeroppervlakte van de

hypermarkt niet meer dan 12.111 m2 bedraagt. Daarnaast bJijkt uit de aangepaste bouwtekeningen,
toelichting en referentiebeelden dat de hypermarkt wordt vormgegeven als één uer gr:ote
supermarkt waarin het warenhuisassortiment is gèincorporeerd in het supennarktgedeelte. De
brutovloeroppervlakte van de hypermarkt zal voor ten minste 51 % worden gebruikt als
supermarktgedeelte, te weten als gedeelte waar artikelen worden aangeboden die normaal
gesproken in een supermarkt verkrijgbaar zijn. Voorts blijkt uit de aangepaste bouwtekeningen,

dat de detailhandel binnen de hypermarkt plaatsvindt op één groot verkoopvloeroppervlak en dat
er sprake is van één gezamenlijke ingang voor de hypennarkt. Daardoor voldoet de hypermarkt
aan de
aan

specifieke gebruiksregels, die staan benoemd in artikel 7.4 van de beheersverordening en

de begripsomschrijving als vastgelegd in artikel 1.30 van de beheersverordening.

In artikel 18 onder IV van

de beheersverordening is opgenomen dat voor het parkeren bij de
bestemming "Bedrijfsdoeleinden" wordt uitgegaan van het volgende: parkeren geheel op eigen
terrein, zowel voor werknemers als voor bezoekers.
Het bouwplan vold oet aan de vereisten van artikel 18 onder IV van de beheers verordening. Er
wordt op het terrein dat eigendom is van Focus Retail Development 8.V. en op de gronden direct
aansluitend op dit terrein voorzien in een toereikend aantal parkeerplaatsen voor het Focus-U-Park

(het bouwplan).
Op het terrein van Focus Retail Development B.V. worden 464 parkeerplaatsen voor bezoekers aan
de voorkant van het pand aangelegd en 108 parkeerplaatsen voor werknemers aan de achterkant.
Om ook tijdens de piekmomenten te beschikkn
e
over voldoende parkeerplaatsen, worden er nog
eens

299 parkeerplaatsen gerea l iseerd op de gronden direct grenzend aan de parkeerplaats aan de

voorkant van het bouwplan en
een

langs de Eeser Campus. Het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op

parkeeronderzoek van Empaction d.d. 30 augustus 2013. Dit rapport met de bijbehorende

tekening met daarop de locatie van de parkeerplaatsen en de aan Focus gerichte en ondertekende

schriftelijke verklaring van de eigenaar van de grond zijn als bijlage toegevoegd aan dez.e
beslissing op bezwaar. en.maken onderdeel uit van deze beslissing.

Roelofs (eigenaar van aangrenzende gronden) is een overeenkomst gesloten over
het gebruik van aangrenzende gronden als parkeerterrein voor Focus. Daarmee is er sprake van
eigen terrein a ls bedoeld in artikel 18 van d e beheersverordening. Eveneens is daarmee, ook gelet
op d e rechtspraak van de Afdeling, sprake van de situatie dat het parkeren op eigen terrein wordt

Tussen Focus en

gerealiseerd.
Voorts wordt alsnog aan de omgevingsvergunning het voorschrift verbonden dat het gebouw van
Focus-U-Park pas in gebruik mag worden genomen als de bedoelde parkeerplaatsen op de
aangrenzende gronden zijn gerealiseerd.

Derhalve, op basis van:
(i) de overeenkomst tussen de eigenaar van de aangrenzende gronden en Focus met
betrekking tot d e aanleg van de extra parkeerplaatsen om de piekmomenten op te vangen;
(ii) de tekening waarop deu parkeerplaatsen zijn ingetekend;

(iii) en het feit dat op aansluitende gronden extra parkeerplaa tsen worden gerealiseerd, wordt
geconcludeerd dat voldaan is aan de eis dat ten behoeve van het bouwplan i s voorzien in
een voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
Onskenmtrk
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Op grond van het bovenstaande voldoet het aangepaste bouwplan aan de beheersverordening.

De aangepaste bouwtekeningen met de nummers 1045_033100-033100, 1045_033100-033101 en
1045_033100-033102 d.d. 25 april 2017 en de toelichting van Focus Retail Development B.V. d.d. 3
mei 2017 zijn als bijlage toegevoegd aan deze beslissing op bezwaar en maken onderdeel uit van

deze beslissing op bezwaar. Deze tekeningen vervangen de tekeningen met de overeenkomstige
nummers die zijn ingediend in het kader van de beslissing op bezwaar van 1 december 2015.

De aangepaste bouwtekeningen met de nummers: 1045_0.33.llO, 1045_033.111, 1045_0.33.112 en
1045_0.33.300 d.d. 5 oktober 2015, die zijn ingediend ten behoeve van
1 december 2015 in het kader van de

de beslissing op bezwaar van

fysieke invulling van de hypermarkt, worden wel toegevoegd

aan deze nieuwe beslissing op bezwaar en maken daardoor ook onderdeel uit van dit besluit.

In afwijking van punt Sa

van

het advies van de commissie wordt geen proceskostenvergoeding

toegekend aan Focus omdat het bezwaar van Focus ongegrond

orde. Alle andere bezwaren zijn ook ongegrond

is verklaard. Punt 8b is niet aan de

verklaard, waardoor er geen beroep kan worden

ged aan op een vergoeding van de proceskosten.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

memend burgemeester,

Bijlagen bij deze beslissing op bezwaar:
•

aanbiedingsbrief Commissie Bezwaarschriften d.d. 8 augustus 2013, toezending advies;

•

advies van de Commissie Bezwaarschriften (niet gedateerd);

•

lijst met bezwaarmakers;

•

7.akelijk verslag v a n de zitting van de Commissie Bezwaarschriften d.d. 3 juni 2013;

•

pleitnotitie

;

•

pleitnota Deterink advocaten en notarissen, namens Focus Retail Development B.V.;

•

pleitnota

•

pleitaantekeningen Lidi;

•

pleitaantekeningen

•

pleitnota

•
•

, namens Supermarkt C-1000

en anderen;

namens Supermarkt

B.V.;

, namens de Handelsvereniging Steenwijk e.a.;
pleitnota Brunet advocaten, namens diverse Coop-supermarkten;
verweerschrift

advocaten-notarissen. d.d. 23 mei 2013, namens de gemeente

Steenwijkerland;
•

rapport Parkeren Focus-U-Park van Empaction d.d. 30 augustus 2013, met bijbehorende

locatie van de parkeerplaatsen en de aan Focus gerichte en
ondertekende schriftelijke verklaring van de eigenaar van de grond;
tekening met daarop de

•

aangepaste bouwtekeningen met de nummers 1045_0.33.100, 1045_0.33.101 en

1045_033.102 d.d. 25 april 2017 en de aangepaste bouwtekeningen

Ons kenmerk

P1gi1lll

met de

nummers

WAB0/2012/1382/
11

van 12

241 van 345

0070

1045_0.33.110, 1045_0.33.1l1, 1045_0.33.112 en 1045_0.33.300 d.d. 5 oktober 2015 en de
toelichting van Focus RetaiJ Development d.d. 3 mei 2017 en referentiebeelden.

Beroepsmogelijkheid:

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief llChriftelijk in hoger

beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt het
beroepschrift ook digitaal Indienen via: dlgitaalloket.raadvanstate.nl Daarvoor moet u wel besc:hiltken over een
elektroniache handtekening (DigiD). In het beroepeduift moet u vermelden tegen welk besluit u in beroep gaat {en hiervan
een kopie meesturen) en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder moet u de datum en uw naam en adres
vermelden. Aan het Indiene.n van een beroepachrift zijn kosten verbonden; informatie over de hoogte ervan kunt u bij de
griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State krijgen. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden
dan u tegen dit besluit een beroeplchrift indienen.
Het indienen van een beroepsc:hrl ft heeft geen schorsende werking. Wanneer u een beroepschrift heeft ingediend en u
meent dat de zaak m spoedeisend is dat de beslissing van de Afdeling bestuumechtspraak van de Raad van State niet kan
worden afgewacht, dan kunt u de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit venoebchritt

moet u richten aan: de voorzienlngenrec:hter van de Afdeling bestuumechtspmak van de Raad van State, Postbm 20019,
2500 EA Den Haag of digitaal via: digitaallokeLnad
a vanstate.nl. Ook aan het inclienen van een ven.eek om een voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden; de griffie van de Afdeling bestuumechtsptaak van de Raad van State kan u hiCl'Over

nader infurmeren.
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van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp
director aat- eneraal Energie, Telecom &r Mededinging
Ministerie

•/deling 10
leltfoun 14 05 21

Postbus 20401
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Onthrwerp: Advies winningsplan Eesveen (Vermilion.)

t 2 JULI 2017
Geach e heer Ka mp,

Op 4 mei 2017 heeft u ons het gaswinningsplan Eesveen van Vennilion Energy Netherlands B.V.
(Vermilion) toegestuurd met het verzoek om advies. Hierbij treft u ons advies aan.
De adviezen van het Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Provincies Overijssel en Drenthe en
gemeenten Steenwijkerland en Westerveld zijn in onderling over l eg tot stand gekomen.

De boor/winlocatie ligt op grondgebied van de gemeen te Steenwijkerland. U geeft aan dat u voor
de hu idi ge gaswinning F..esveen-01(vanaf1986) op 18augustus2014 instemming heeft verleend

met het winpla n voor die
maar

winning . Dit gasveld bevindt zich onder de gemeente Steenwijkerland

ook onder de gemeente Westerveld. In het verlengde van het gasveld Eesveen-01 wil

Vermilion een tweede veld, eveneens liggend onder de gemeente Westerveld aanboren en, ind ien

succesvol, gaan winnen.

Alpmttn
Communicatie
Wij maken graag gebruik van het adviesrecht waarbij wii aandringen om de positie van inwoners
van onze gemeente centraal te blijven stellen. Communicatie en transparantie spelen hierbij een
belangrijke rol zowel door uw Ministerie als door Vennilion. Het moet voor inwoners duidelijk
zijn dat de voorgenomen gaswinning alleen plaats vindt onder voorwaarden, waarbij nadelige
gevolgen worden bewaakt en 7.0veel mogelijk worden voorkomen. Inwoners dienen tijdig op de
hoogte te worden gesteld van eventuele ontwikkelingen gedurende de levensduur van een
gaswinning. Inwoners en betrokkenen hebben in het kader van de nieuwe Mijnbouwwet de
gelegenheid een zienswijze in te dienen op het moment dat uw ontwerp-instemmingsbesJuit
gepubliceerd wordL Het is een goede zaak dat uw Ministerie gedurende de periode van ter
inzagelegging een voorlichtingsavond organiseert, samen met Vermilion en andere par ijen d i e

betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het voo rliggende winningsplan en onder

gedacht worden aan het SodM, Tcbb, 1NO en/of betrokken
adviesbureaus. Het 7.0u de transparantie en het gevoel van betrokkenheid nog verhogen, als ook
vóór die tijd al bekendheid aan het winningsplan wordt gegeven. Ook een 'publieksvriendelijke
samenvatting' van het winningsplan kan bijdragen aan een goede dialoog tussen inwoners,
l iggende studies. Hierbij kan

Adm� Postbus 162, 8330 AD Steenwijk • Vendelweg 1, Steenwijk • t.elefoon 14 0521 • fax (0521) 5168 55
e-mail infoOsteenwijkerland.nl • www.steenwijkerland.nl • ffiAN nummer NLJ9 BNGH 0285 OCJ24 21
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betrokkenen en Vermilion. Een langja ri ge zorgvu ldige communicatie door Vermilion met de
omgeving is nodig. Hierdoor kunnen vroegtijd ig eventuele s ignalen worden opgevangen van

p ro blemen of overlast door gas w i nning, zodat hier dan op gereagee rd kan worden.

&lm
Wij adviseren u:

1. ln uw instemmingsbesluit een communicatieprotocol voor Vermilion op te nemen en dat u
samen met ande re partijen waaronder gemeente(n) werkt aan verbetering en optimalisering van de

communicat ie waarbij re k ening wordt gehou den met de belevingswer eld van inwoners.

2. Vermilion voor te stellen tijd i g en transparant te communiceren over het winningsplan

m et aUe

betrokken partijen, inclusief bewoners, ondernemers, eigenaren en pachters in het betreffende

gebied;
3. Vermilion te v erplichten om alle verwachte bodemdaling in de omgev ing van het ga s vel d
Eesveen op een hel d e re manier inzichtelijk te maken voor een breed pu bl i e k .
4. Verm ilion te adviseren om de planning, de gevolgen van winning, de onderhoudswerkzaam

heden, aanspreekpunt bij klachten en resultaten van m on itoring duid e lijk te comm uniceren en af te

stemmen met all e betrokken partijen.

Termijntadyiewy'jnformatie

U heeft in uw brief aangegeven dat er binnen 10 weken advies u itgebracht kan worden. In het

overleg tussen de diverse adviesorganen (waterschap, gemeenten en provincies) is aangegeven dat
deze termijn op zich ruim is, zij het dat onlangs het advi es van Sodm is gestuurd. Om een gedegen

adv ies uit te kunnen bren g en is o nderling overleg en afstemming nodig. Door de gezamenlijke
overheden is gevraa gd of de termijn verlengd kan worden. U heeft aangeven geen

verlenging te

geven voor het u i tbrengen van het a dvies. Verder missen wij wat betreft overige infonnatie in het
winplan of in de begeleidende brief een overzicht van de verleende omgeving svergunningen en

(milieu)meldingen.

&lm
Wij adviseren u bij eerstvolgende winplannen tijd ig de adviezen van TNO, Tcbb en Sodm te
voegen, zodat deze adviezen meegenomen kunnen worden bij de advisering door lagere
overheden. Dat geldt ook voor een overzicht van de verleende omgevingsvergunningen en

(milieu)meldingen.

lmbearlltic:J yan bet wiMjlJ&IPlan
Het volgens de nieuwe standaard geschreven winningsplan Eesveen is goed leesbaar.
Voorgestelde aanvullingen kunnen de leesbaarheid van de winningsplannen en het begrip van een

plan nog meer ten goede komen. Daarnaast zijn we van mening dat een gezamenlijke evaluatie
met regionale en lokale partijen tot waardevolle inzichten kunnen leidden, die het winningsplan en
de daarbij horende procedure kunnen verbeteren .

&l*
Wij adviseren u om voor toekomstige winningsplannen:

1. Een lijst op te laten nemen met definities van geolog ische/technische termen die in het
winningsplan gebruikt worden;

2. Kaarten, profielen e.d. aanvullend op duidelijk leesbaar A4-formaat en/of shape files toe te laten
voegen als appendix bij het winningspla n.
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3. Onderliggende rapportages, zoals AERIUS-berekeningen (stikstofdepositie) en vergunningen
die het winningsplan genoemd worden beschikbaar te stellen voor alle advûierende partijen.

4. Gezamenlijk met regionale en lokale partijen de mogelijke verbeteren punten w.b.t.
winningsplannen en de daarbij horende procedure te evalueren.

Inhoudelijk
1.Scbade
Gaswinning zal in Nederland nog jarenlang plaatsvinden en inwoners zullen hier last van
ondervinden. Inwoners staan veelal afwijzend en wantrouwend tegenover plannen voor gebruik
van de ondergrond. De lokale inwoners vinden dat

z{j de lasten dragen voor het belang van

Nederland als geheel. Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee dat er in zekere mate regionale
of lokale belasting is. Schade wordt in principe vergoed, maar inwoners ervaren extra ongemak
waar ze niet om hebben gevraagd en waar niets tegenover staat. Het gebruik van de ondergrond
zal ook in de toekomst een grote rol spelen bij onze verder te verduurzamen energievoorziening.
Voor het ook in de toekomst gebruiken van de ondergrond is van belang dat er een goede
verdeling is van lusten en lasten. Wij begrijpen dat een dergelijke regeling zorgvuldig dient te
worden voorbereid en uitgewerkt, maar verzoeken u toch vaart te zetten achter de realisatie ervan.

Voor Eesveen maar ook voor andere velden in de omgeving is een lichte bodemdaling voorspeld.
De risico's op trillingen en bevingen worden als nihil ingeschat. Hierin gaat een grote mate van
onzekerheid schuil.

Op zich wordt het belang van gaswinning wel ingezien, maar de onzeker

heden die er uit voortvloeien, daar willen inwoners niet mee geconfronteerd worden.
Ondanks de opgedane ervaringen in Groningen ontbreekt nog steeds een adequ ate regeling voor

schade en compensatie. Daarmee worden onzekerheden en wantrouwen vergroot en zeker niet
weggenomen.
Op pag. 35 van het winplan wordt een zin besteed aan eventuele schade. Er kan of bij Vermilion
gemeld worden of bij het landelijk loket. Wat wordt verstaan onder schade is niet nader bepaald.

Wij vinden dat voorafgaand aan gaswinning een bouwkundige vooropname (lees nulmeting)
uitgevoerd zou moeten worden aan gebouwen en bouwwerken. Een (representatieve) nulmeting
naar de toestand van de gebouwen, bouwwerken en gronden binnen de range van het gasveld is
niet

wettelijk verplicht maar lijkt bij te dragen aan mogelijke problemen en diSCUBSies in relatie tot

bewijslast en het vertrouwen in de overheid.

Wij begrijpen dat het vooralsnog lastig is te bepalen hoe en tot hoe ver een dergelijke opname
strekt maar wij verzoeken u nogmaals snel te komen met een oplossing en een adequate regeling.
In het ontwerpinstemmingsbesluit voor Wapse heeft u als voorwaarde opgenomen richting
Vermilion dat zij een representatieve nulmeting aan gebouwen dient uit te voeren. Door de
gemeente Westerveld is in haar zienswijze ten aanzien van dit winplan aangegeven dat dit een te
vrijblijvende voorwaarde is. U heeft bij brief van 7 juli 2016 (reactie op amendement nr. 104 bij
wetsvoorstel 34 348, wetsvoorstel Mijnbouw veiligheid en regie) aangegeven dat u de uitvoering
van een representatieve nulmeting bij nieuwe winning uit kleine velden g aat uitwerken en daarbij
ook de ervaringen in Friesland zult betrekken. Eind van 2016 zou u hierover meer informatie
kunnen verstrekken.

Wij hechten er als lokale overheid veel waarde aan om aan de voorgeschreven

representatieve nulmeting nadere voorwaarden te verbinden wat betreft het tijdsbestek
waarbinnen dit gedaan moet worden
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Daarnaast verzoeken wij bij deze voorwaarden een zodanige werkwijze op te nemen waarbij
wordt voorgeschreven (zoals mogelijk in Friesland wordt gehanteerd) dat in elk geval een
onafhankelijke instantie/organisatie ingeschakeld wordt welke de nulmeting beoordeelt.

�
1. Wij adviseren zo spoedig mogelijk te komen met een duidelijke regeling ten aanzien van
bouwkundige (representatieve) metingen aan gebouwen en bouwwerken.

2. Wij adviseren te komen tot een adequate regeling voor schademelding, afdoening en
vergoeding van schades en compensatie van alle bijkomende negatieve effecten. Daarbij verzoeken
wij u zo snel mogelijk een onafhankelijke beoor delingscommissie in te stellen.

3. Wij adviseren u om aan uw instemmingsbesluit de voorwaarde te verbinden dat Vermilion
verplicht is om een uitgebreide bouwkundige vooropname uit te voeren voor het gebied dat
binnen het mogelijke invloedsgebied van de voorgenomen winning valt.
4. Wij adviseren u om in uw instemmingsbeslui t voor dit winningsplan de verplichting op te

nemen dat, naast de vergoeding van schade, ook de kosten die voortvloeien uit compenserende
maatregelen, uitgevoerd door derden, inzichtelijk gemaakt en vergoed worden door Vermilion.

2.

BodenulaHna

De bodemdaling ten gevolge van de gaswinning Eesveen zal naar verwachting klein zijn en kleiner
dan de autonome bodemda !ing. Echter, in het gebied bevinden zich meerdere gaswinningen, met
elk een eigen winningsplan waar decentrale overheden afz.onderlijk over kunnen adviseren. Het
totaaloverzicht van het effect van alle winningen bij elkaar ontbreekt. Dit is vooral van belang waar
bodemdalingskommen elkaar overlappen of vlak naast elkaar liggen. Een dergelijke aanwlling zal
de advisering ten goede komen en meer duidelijkheid verschaffen naar de inwoners. Hetzelfde
geldt voor extra bodemdaling ten gevolge van andere mijnbouwactiviteiten wals wutwinning en
waterinjectie in de regio. Wij zijn van mening dat in het winplan bijvoorbed
el onvoldoende
rekening is gehouden met de toename van de waterinjectie van Nijensleek (zie ook punt "water

afvoer'') en de mogelijke effecten hiervan.
Verder wordt in paragraaf 6.1.4 benoemd dat er een meetplan wordt opgesteld. Voorafgaand aan
de definitieve vaststelling van dit meetplan, hebben wij graag inzage in het concept meetplan en de
advie:r..en die het SodM hier op geeft. Het geeft ons de mogelijkheid vast te stellen of de elementen
die van belang zijn voldoende

zijn meegenomen in het meetplan.
Wij vinden het van groot belang dta gedurende de winning (en de periode daarna) wordt gemoni
tord of de werkelijke bodemdaling overeen blijft komen met de verwachte maximale bodemdaling
van

1 centimeter. Dit is ook van belang voor het regleren van grond- en oppervlaktewaterstanden

die passen bij de gebruiksfuncties in het gebied. Daarnaast ligt langs de Steenwijker Aa (en zij
beken) totaal ongeveer 20 kilometer waterkering die cruciaal is in het tegengaan van wateroverlast

op de direct aanliggende gronden. Deze keringen zorgen er voor dat waterstanden worden
gekeerd die optreden met een kans van 1x per 10 jaar tot lx per 100 jaar. Significante verlaging van
deze keringen leidt tot structurele verhoging van de kans op wateroverlast in de omgeving

In het addendum van 19 mei jl. is nader onderzoek uitgevoerd ten aanzien van seismologische
risico's. Het lijkt erger dan vooraf voorspeld maar toch blijft er sprake van categorie 1. Vermilion
geeft aan dat dan volstaan kan worden met het meetsysteem van KNMI. Bij het winplan Wapse
was ook sprake van cat. 1 maar hier adviseerde Tcbb om eigen meetapparatuur te plaatsen.
In de recente toelichting op het winplan is aangegeven dat het KNMI meetnet hierdoor uitgebreid
kan worden en nauwkeuriger meetregistraties kan doen ook voor het veld Eesveen.
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�
1. Wij adviseren u in aanvulling op de bodemdalingsprognose voor individuele gasvelden, een
regionale overzichtskaart met de cumulatieve bodemdaling ten gevolge van alle gaswinnings·
activiteiten in dat gebied, op te laten nemen in winningsplannen en dit mee te nemen in uw
besluitvorming voor dit winningsplan. Ingeval sprake is van overige bodemdaling veroorzakende
mijnbouwactiviteiten in de regio, zoals zoutwinning en waterinjectie, dienen die eveneens
opgenomen te worden in de overzichtskaart.

2. Wij verwachten geen significante gevolgen voor het watersysteem en de oppervlaktewater·
kwaliteit. Wij advi seren u een maximale bodemdaling te verbinden aan uw instemmingsbesluit
met een numerieke waarde en bandbreedte voor de bodemdaling tot aan het moment dat de

winning stopt (prognose volgens het win plan is 2027) en de naleving hiervan ter controle voor te
leggen aan het SodM.

3. Wij adviseren u ons voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het meetplan voor de
bodemdaling hierop inzage te geven. Daarnaast adviseren wij u bij het instemmingsbesl uit op te
nemen dat wij tijdig op te hoogte gesteld worden mocht gedurende de winning blijken dat de
bodemdaling als gevolg van deze gaswinning niet binnen de in het winningsplan aangegeven
grenzen verlopen.
4.

Metingen rondom seismkiteit: voor zover wij kunnen beoordelen, zijn hiervoor geen

maatregelen opgenomen in het winplan. Wij adviseren u

richting Vermilion voorwaarden te

stellen om frequent meetgegevens te overleggen uit het meetnet van het KNMI en de gemeente
frequent te informeren over de bodemgesteldheid en mogelijke seismiciteit, hoe klein ook. De
frequentie laten wij aan u over aangezien wij geen informatie hebben wanneer en hoe vaak gebruik
gemaakt wordt van het betreffende meetnet.

3. Upjiate van deseismische r:Wcoan•lyseen bet winninpplan
Vanwege het feit dat er sprake is van een exploratieboring, is er nog veel onzekerheid over de
omvang van de mogelijk aan te treffen gasvoorraad en de eigenschappen van het voorkomen.
Ingeval er meer gas aangetroffen wordt dan gebruikt is als input voor de bodemdalings- en
seismische risicoanalyse in het huidige winningsplan of in het geval dat de eigenschappen van het
voorkomen significant afwijken dienen de bodemdalings· en seismische risicoanalyse opnieuw
bepaald te worden. Mogelijk zal dan ook een nieuw winningsplan ingediend moeten worden.

&lm
Wij adviseren u Vermili n zo spoedig mogelijk te laten rapporteren over de door de boring
Eesveen..02 aat\getroffen hoeveelheid koolwaterstoffen en eigenschappen van het voorkomen en

deze rapportage ter goedkeuring aan het SodM te laten voorleggen. De overige adviseurs (voor dit
winningsplan) dienen hierover zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd. Indien sprake is van
significante afwijkingen t.o.v. de prognoses, dient een nieuwe winningsplan te worden ingediend.

4. Waterafvoer

Het gaat bij dit winplan met name om de 2e put op de bestaande winlocatie. De winloatie zelf ligt

aan De Wulpen in Eesveen in de gemeente Steenwijkerland. Het gasveld dat aangeboord gaat
worden,

ligt in de gemeente Westerveld, voor een groot deel onder Wapserveen. Er is een

vergunning voor Eesveen-01 om maximaal 100 miljoen m3 gas te winnen. Tot aan nu is hiervan
ongeveer 40 miljoen gewonnen. Uit Eesveen•02 verwacht Vermilion tussen 100 en 630 miljoen m3
naar boven te halen tot aan 2027. Aan het eind van beide producties wordt verwacht dat er sprake

zal zijn van een bodemdaling van max. 1 cm. Deze verwachting is gebaseerd op een meting uit

2015 en de gegevens van de niet meer in werking zijnde put Nijensleek.
Ons kenmok
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In de put van Nijensleek vindt nu waterinjectie plaats afkomstig uit Eesveen-01. Uit het voor
liggende winplan van Eesveen-02 wordt niet duidelijk of dat vrijgekomen water ook naar Nijen
sleek gaat. In de mondelinge toelichting door uw ambtenaren en Vermilion is aangegeven dat dit
het water uit de nieuwe put ook naar Nijensleek gaat. Uit het winplan is niet duidelijk of de
capaciteit van Nijensleek voldoende is en welke gevolgen dit heeft voor de vergunde situatie bij
Nijensleek.

De locatie Nijensleek aan Bosschasteeg ligt in de gemeente Westerveld. Op 9 februari 2010 heeft
uw Ministerie aan Vermilion toestemming gegeven om formatiewater in de d iepe ondergrond te
injecteren op de locatie Nijensleek. In de voorschriften behorende bij deze beschikking is opge
nomen dat de meet- en registratieverplichtingen jaarlijks worden geëvalueerd en in de vorm van
een jaarrapportage worden ingediend

bij EZ. Wij zijn niet betrokken bij die jaarrapportages en

kennen deze dan ook niet. Een toename van waterinjectie/wateropslag van Nijensleek en de
mogelijke effecten hiervan zijn niet meegenomen in het winplan voor Eesveen-02.

.dtlm
Wij adviseren u hier bij de verdere besluitvorming op in te gaan of in elk geval de effecten hiervan
in beeld te (laten) brengen. Daarnaast vragen wij u om inzage te krijgen in de verplichtingen van
Vermilion aangaande de waterinjectie in Nijensleek.
5. Uitvoerin&
Het winplan gaat niet in op de periode direct na de proefboring. Deze proefboring vindt begin juli
2017 plaats. Het gas dat hier uit gewonnen wordt, wordt, naar wij aannemen, geleverd. De
ervaring in Wapse is dat er een zogenaamde well-test is gedaan en dat winning binnen de periode
van "proefboren" erg lang duurde. Na de proefboring volgde de procedure rondom het winplan,
zo ook nu in

Eesveen. Dit is voor de omgeving lastig uit te leggen omdat tijdens en na de proef

Het is raad
(en mogelijke

boring "gewoon" gas gewonnen wordt en de procedure voor het winplan nog loopt.
zaam om inwoners maar ook de gemeente actief te informeren over de stappen
tussentijdse toestemmingen) die

gezet worden voor, tijdens en na een proefboring.

�
Wij adviseren u bij uw instemmingsbesluit of zoveel eerder, indien mogelijk, helder en adequaat te
communiceren richting inwoners, dorpsgemeenschappen en betrokken overheden over het
verloop van de boring en winning erna.

Wij zien uw reactie op ons advies graag tegemoet.
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met dhr. M Betz.ema, juridisch
beleidsadviseur milieu van de afdeling Inwoners &t Ondernemers, telefoonnummer 14 05 21.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende en duidelijk te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraak punt winningsplan Eesveen
Postbus248
2250 AE Voorschoten

Naam: (eigen naam}
Adres: (eigen adres)

Plaats en datum:
Betreft; zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aard bevingen} wordt gesteld op 42% {+/-8%) met een maximale magnitude van 2 ,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 Rl0198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling Is In de 'worst-case' scenario 50% { 42%

+/-8% bron TNO rapport2012 Rl0198 ). Dit

is de hoogste schaal volgens de

'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten} moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
tnclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10-20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele ver velende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inc lusief, woningverbetering

251 van 345

0070

(aardbevingsbestendig maken } waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van •waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoortVermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijfVermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie {trillings en
bodemdaling} sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeftVermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak vanVermilion en SodM

om

dat hierte

voorkomen.
7.

Ik stel dat het bedrijfVermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM} maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve,Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische· en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.

Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit

deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet

en

overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven

wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste

omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen

voor het uitfaseren van aardgas. tn dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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Ministerie van Economische zaken
lnspraakpunt Winningsplan
Eesveen/ Vinkega
,

Postbus 248

1' DECZ017

2250 AE Voorschoten
Frederiksoord, 12 december 2017

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen over uw ontwerp-insternmingsbesluit wijziging winningsplan
Eesveen/ Vinkega. Wij zijn hier komen wonen omdat het een excellente woonomgeving zou
z;ijn volgens de Rijksoverheid. Daarnaast hebben bewust gekozen voor een energie neutrale
woning. Tot onze verbazing worden wij nu geconfronteerd met

uw

plannen. Daarnaast komt

de Kolonie van Weldadigheid in 2018 op de Wereld Etfgoedlijst. Hoe ..verhoudt zich dit met
uw plannen?

Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve
nulmeting aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U
geeft in het voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de

11ulmeting

om

bij

vermeeàen

van

mijnbouwschade

aan.hetgebottw-het-oorzakeli:jke verband

tussen gaswinning en gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is
een goede nulmeting van groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom�dat voorafgaand

·

aan de winning er een nulmeting van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeatbandeling

.
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit
gehëel uit te sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw
instemmingsbesluit pas van kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke

schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen dat wanneer Vermilion,
vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet meer of onvoldoende aan zijn
financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en compensatie te allen
tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit het
Waarborgfonds mijnbouwsch.ade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan,

het principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in

geval van schade aantonen dat de schade niet het gevolg is· van de gaswinning.

Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het
burgerperspectief structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat

u

in het ontwerp-instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt. In
het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein. beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang
dat gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke
-

'
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bodemdaling overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10
millimeter. Zij adviseren verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende
partijen tijdig op de hoogte worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het
winningsplan aangegeven grenzen verloopt.
�

De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de
regio zichtbaar te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik
als bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als
voorschrift op te nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het
burgerperspectief.
Aardwarmte installatie
Onduidelijk is wat het effect is op onze aardwarmte installatie welke op een diepte van 120
meter zit. We willen graag zekerheid hebben dat dit systeem blijft functioneren. Ben u
aansprakelijk voor de eventuele schade die hier uit voortkomt .
Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en
publieksvriendelijk moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden
geïnformeerd. Jammer genoeg past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele)
inloopbijeenkomsten voor inwoners. Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het
aspect van leesbaarheid, en dus het burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp
instemmingsbesluit wijziging winningsplan E.esveen /Vinkega. Ik ga ervan uit dat u mij van
de verdere procedure op de hoogte houdt.
Hoogachtend,

Hap dteken

Namens de op bijgevoegde lijst vermelde buurtbewoners
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Aan het Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen en V inkega
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Geachte heer/mevrouw
Hierbij dienen ondergetekenden hun zienswijze in over de kennisgeving
ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen en Vinkega:
Wij �inden dat het niet meer van deze tijd is om bodemschatten uit de grond te
halen. Nederland zou daar niet langer op in moeten zetten. Na de
gebeurtenissen in Groningen kan het ons inziens toch niet de bedoeling zijn dat
Drenthe en Friesland hetzelfde lot tegemoet zullen zien.
In de afgelopen jaren is in Groningen achteraf, herhaalde malen gebleken dat
de Nam en de overheid, over de afgesproken toegestane hoeveelheden
gaswinning heen zijn gegaan en dat er mede daardoor, meer bodemdaling
ontstond dan aanvankelijk werd gedacht en was toegestaan. Wij hebben
daardoor weinig vertrouwen in de rapporten die wij hebben kunnen inzien over
de te verwachten bodemdaling en de hoeveelheden gas die Vermilion uit de
grond mag/zal gaan oppompen. Verder zijn wij bezorgd over de mogelijkheid
dat er in de toekomst , als de gasputten leger worden, gebruik gemaakt zal
worden van fracking en onze bodem ook nog met giftige stoffen wordt belast
en ernstig vervuild raakt.
Wij zijn van mening dat de verlenging niet moet worden verleend.
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Ministerie van Economische zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Steenwijk, 12-12-2017
Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Steenwijkerland maak ik gebruik van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.
Nulmeting

Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het
voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt.
Schadeafhandeling

In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneer Vermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.
Onzekerheden

De Onderzoekraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling
overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren
verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte
worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen
verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.
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De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als
bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te
nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
Communicatie

In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het
burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
houdt.
Hoogachtend,
Handtekening:
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Ministerie van Economische zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/Vinkega
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Havelte, 10 december 2017
Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/ Vinkega

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in

te �-OAtwerp-instemmingsbesklit �ing winningsptan Eesveen/Vinkega.

Ik maak mij met name ernstig zorgen om eventuele schade aan mijn woning op lange termijn, en
daaraan verbonden waarde daling op korte termijn. Vergelijkbare situaties in Nederland hebben
geleid tot enorme materiele en emotionele schade en langdurige procedures.
Nu al worden potentiele kopers van woningen in onze gemeente afgeschrikt door de berichtgevingen
en vele onduidelijkheden rond deze gaswinningen. Een nulmeting bij mijn woning en de toezegging
vooraf over eventuele gevolgschade zou daarvoor een goede eerste stap zijn.
Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het
voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vandaar mijn verzoek tot een nulmeting.
Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneer Vermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.
Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid {OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling
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overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren
verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte
worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen
verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als
bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te
nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het
burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
houdt.
Hoogachtend,
Handtekening:
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Geachte Minister,

+wclv�

Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.

Nulmeting

Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermillion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting aan

gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het voorschrift alleen
niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeafhandeling

In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van kracht

laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen
dat wanneer Vermillion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet meer of onvoldoende
aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en compensatie te allen tijde is
gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds
mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar verbreden naar alle rechtspersonen.
Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het principe van omgekeerde bewijslast geldt
voor dit gasveld. Vermillion moet dan dus in geval van schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van
de gaswinning.

Onzekerheden

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief

structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordtgemonitord of de werkelijke bodemdaling overeen
blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren verder om de
voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte worden gesteld
wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio zichtbaar
te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als bewoner
van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te nemen in het
instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
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Communicatie
In het ontwe,.Pbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk moet
zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg past u dit
nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners. Het winningsplan
en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het burgerperspectief, niet aan de
ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt.
Hoogachtend,

Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
e mailadres
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Noordwolde Zuid ,7 december 2017

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Weststellingwerf maak ik gebruik van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan
Eesveen/Vinkega.

Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen/Vinkega. U geeft in
het voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de n ui meting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een voor mij
kosteloze nulmeting van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneer Vermil ion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.

Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling
overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren
verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte
worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen
verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.
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De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als
bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te
nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
Communicatie

In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd.Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar(traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het
burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega .Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de
hoogte houdt.
Hoogachtend,
.

.
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10-12-2017, Steenwijk

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Steenwijkerland maak ik gebruik van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen. Daar ik
tot op heden nergens over ben geïnformeerd zie ook mijn verdere punten in deze brief.

Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het
voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om
bij vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
gebouwschade te kunnen vaststellen. Vanwege de grote onzekerheden is een goede nulmeting van
groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeafhandeling
," �\' e"t"el'pl!selh:1it geeft 1:1112111 det het 1 isico op-schërdegering is-.·tift.rarschade is nooit geheel uit te

sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneer Vermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.
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Onzekerheden
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Ik vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling
overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren
verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte
worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen
verloopt.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als
bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te
nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners
welke kort bij de boringen wonen. Echter de mensen welke binnen een straal wonen van deze
boringen en hierdoor ook kans hebben op negatieve gevolgen, worden hiervan uitgesloten. Dan wel
men is niet op de hoogte gebracht dat zij hierbinnen wonen. Het winningsplan en het ontwerpbesluit
voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het burgerperspectief, niet aan de ministeriële
toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
houdt.
Hoogachtend,
Handtekening:
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

,1 4 DEC2017

Betreft: Zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)

Steenwijk, 13-12-2017

Geachte heer/ mevrouw,
Hierbij mijn argumenten ten aanzien van het ontwerp instemmingsbesluit voor de
gewijzigde gaswinning in Eesveen.
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een
diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
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afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie
in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt
wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligt. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet
zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoelt in de mijnbo uwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winningsplan.

5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings- en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).
6. Staatstoezicht op de Mijnen heeftVermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in
het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijfVermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van
aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik
dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de productienormen
controleert. Bij overschrijding van de normen zal een handhavingstraject gestart
moeten worden.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in
Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op eniger1ei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9. Het gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning
voor deze archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt
definitief verandert bij gaswinning.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende
aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onder1ing verbonden gebieden.
11. Er is niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt waar
nog 20 jaar door zand gewonnen gaat worden, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet
ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een
reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
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omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en maakt plannen
voor het uit faseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.
16. Een nul-meting is belangrijk voor ons aangezien ons huis aan een
zandwinningsgebied gesitueerd staat. De kans op verzakking door gasboringen is
daarom groter in ons specifieke geval.

Handtekening:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam:
Adres:

14 DEC 2017

Plaats :
Datum: 11 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' doorVermilion Energy Netherlands B.V.
(hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5

op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198).

Dit is de hoogste schaal volgens de

'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigensèhappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10

-

20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.

opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken } waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
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verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte en effecten van lozing afvalwater in
het voorkomen Nijensleek zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling
drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk
risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit (zie ook problematiek
afvalwaterîwente/Slochteren). Tevens is onvoldoende duidelijk wat de
toxicologische samenstelling is van dit afvalwater.

ll. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de
lagere frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen.

14. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is

15. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

16. In het ontwerpbesluit wordt tevens aangegeven dat de communicatie zorgvuldig en
gebruiksvriendelijk moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant
worden geïnformeerd. Jammer genoeg wordt dit niet toegepast.

17. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gas winning op
deze plaats noodzakelijk is.

Naam:
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Ministerie

van

Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Steenwijk, 11 december 2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemrningsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion
Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)
Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand mijn zienswijze:

1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen)
wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter
(bron TNO 2012 Rl 0198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans op
bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 2012
R 10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een
straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen,
geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een
bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben,
gefinancierd door Vermilion of het ministerie, om vast te kunnen stellen of er in een worst
case scenario sprake is van schade aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in
aanmerking komen, zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke geoloog met
kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10

20 meter. Dit omdat seismische

activiteit volgens het zogenaamde opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt
kan worden, waardoor schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan
dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de
winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en
schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief woningverbetering (aardbevingsbestendig
maken) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van
'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door Vermilion. Tevens dient
daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
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onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met

onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijfVermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou, in tegenstelling tot wat nu het geval is, met combinatie (trillings- en

bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en
zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie
bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
6. Staatstoezicht op de Mijnen heeftVermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van
aanpak vanVermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijfVermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van

aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er een
onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de productienormen controleert. Bij
overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie

genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve,Vinkega,
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn
geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daannee refereer ik tevens naar
onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade
hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze
met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en
bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd. Ik verzoek tot
uitgebreid archeologisch onderzoek voorafgaande aan de winning.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans

op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond,
omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt in het Eesermeer,

van de firma Roelofs, wat nog 20 jaar door produceert, onduidelijk is hoe dit elkaar
beïnvloedt.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze

zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en
overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke
besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in
strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe
vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving,

hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving
gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag,
geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het

uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats
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noodzakelijk is. Haalt onze gemeente nu de duurzaamheidsdoelstellingen wel?
16. Het gemeentelijke schadeprotocol ontbreekt.
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Van:

1 4 DEC 2017
11 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion
Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
onderstaand onze zienswijze:
De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren
van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats wenselijk dan wel
noodzakelijk is. In nieuwbouwwijken worden in principe geen gasaansluitingen meer geleverd.
Wellicht kan er beter geYnvesteerd worden in vervanging van huishoudelijke- en andere apparaten
die nu nog op aardgas werken, in plaats van te investeren in nieuwe gaswinning, met alle daaraan
verbonden, reeds gebleken risico's
Ook hebben wij sterke bezwaren tegen de tot nu toe gevolgde procedure. We hebben het gevoel dat
het ons door de strot wordt geduwd.
Mocht u deze onzalige plannen toch door willen zetten, wijzen wij u op het volgende:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is (geen
significanteschade) Dekansopgeïnduceerde .seismische activiteit (aardhe\dngen) wordt gesteld op
42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter (bron TNO 2012
Rl0198; Winningsplan Vermilionfebruari 2017).
Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO
rapport 2012 Rl0198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geYnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal
van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is
gelijk. Wij stellen dan ook dat 100% van de opbouw in de geYncludeerde gebieden een
bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast
te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. Inclusie van de
gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door een
onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10

20 meter. Dit

omdat seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door ' slappe grondsoorten'
versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan
dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en
schadeprocedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering (aardbevingsbestendig
maken) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van
'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de
omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project afstemmings
programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet gecommuniceerd of
uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit
winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Wij stellen dan
ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
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4. Daarnaast eisen wij dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy opnieuw
opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de mijnbouwwet en
de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen
in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is, met combinatie (trillings en bodemdaling)
sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om
schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OMEM (Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw)).
6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente
Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van
aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
7. Wij stellen dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van
aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is eisen wij dat een
onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen controleert. B ij
overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie genomen
hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde,
Wapse, Wanneperveen, Nijensleek). Wij stellen dat het inschatten van risico's in zijn geheel
beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee refereren wij tevens aan onlangs
bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd.
Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden
zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Onduidelijk
en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en bodemkundige
waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op
vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat
geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen is dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt dat nog 20 jaar door
produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloedt.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit Deze is
niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige
wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangegeven wordt dat noodzakelijke besluiten
gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage. Een en ander is in strijd met de wet,
nu bij wijziging of uitbreiding

van

een reeds gegunde activiteit een nieuwe vergunning en een

nieuwe procedure noodzakelijk zijn.

14. Daarnaast eisen wij dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving,
hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving gezien
toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag, geothermie).

Handtekeningen:
N

Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam:

1' DEC 2077

Adres:

Plaats en datum: Kallenkote, 3-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
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2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het O MEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijfVermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de productie
normen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject
gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
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9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

ll. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar

door produceert, onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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Aan het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
tnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Wapserveen, 10 februari 2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Als bewoner en ondernemer in het plangebied ben ik verontrust over de toekomst e n mogelijke
schadelijke gevolgen ten gevolge van de uitvoer van het winningspan Vermillion te Eesveen.
Op adres

te Wapserveen bezitten wij een traditioneel gebouwde boerderij uit

1908 in gebruik als bedrijfswoning en groepsaccommodatie plus 5 vrijstaande vakantiewoningen
gebouwd in 2015.

Als belanghebbende onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering
is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevinge n) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 Rl0198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 Rl0198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld varë
i ren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw i n de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
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schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners en bedrijven in het gebied
hoe de 0-meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woning
/bedrijfsgebouw verbetering (aardbevingsbestendig) waar nodig en een
waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van
'waardevermindering aan woningen en bedrijfsgebouwen en schade door
inkomstenderving'. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners
zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet, het ontwerp lnstemmingsbesluit en de 'Gedragscode
gaswinning kl_eine velden' op een go�de manier uit te voeren en dit vast te legfil!n !n
het ontwerp winninsgplan.

S.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden (volgens de laatste stand van de
techniek). Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan
gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers en ondernemers. Als dit
niet het geval is stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks
de productienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wapserveen, Nijensleek) Ik stel dat het
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inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.

12. Provinciale ontwerpontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet n u bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning e n nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,

C02 opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

eigenaar de Vier Eiken
Groepsaccommodatie & Natuurlodges
www.deviereiken.nl
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

1 4 DEC 2017
Naam:
Adres:
Plaats en datum: Wapserveen, 12-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bied ik u mijn zienswijze aan:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.

2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt
te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Tevens dient daarbij
de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen te worden
toegepast.
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3.

1 n aanvulling op een 0-meting is het geboden, gelet op de specifieke

bevingsgevoeligheid van dit gebied, een systematiek van periodieke metingen en
controles voor te schrijven (tenminste per kwartaal), uit te voeren door een
onafhankelijke instantie, zodat bij overschrijding van de in dit verband te stellen
normen ten aanzien van de effecten van aardschokken en bodemdaling de
gaswinning tijdig kan worden getemporiseerd dan wel beëindigd. De resultaten van
deze periodieke metingen en controles dienen op een voor de bewoners eenvoudig
toegankelijke wijze te worden gepubliceerd.
4.

De hiervoor bedoelde monitoring zou, in tegenstelling tot wat nu het geval is, met
een combinatie van (trillings en bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden
(volgens de laatste stand van de techniek). Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven
en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische
commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

5.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen; dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan daadwerkelijk een aanvang kan nemen.

6.

Daarnaast stel ik voor dat de verantwoordelijke minister de huidige
ontwerpprocedure met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij
het bedrijf Vermilion Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie
en participatie zoals bedoeld in de mijnbouwwet, het ontwerp lnstemmingsbesluit
en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en
dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

7.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

8.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
productienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

9.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wapserveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden

286 van 345

0084

•

in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

10. Het gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische
verwachtingswaarde. Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning
voor deze archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt
definitief veranderd.

11. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond, omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

12. Niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt dat nog 20
jaar door produceert; onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.

13. Provinciale ontwerpontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

14. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit.
Deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

15. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

16. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.
17. Ik zie uw gemotiveerde reactie op deze zienswijze gaarne tegemoet.
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opMinisterie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

14 DEC 2017

\Napserveen, 11-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5

op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; \Ninningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0
meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
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wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik eis dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en Sod M om dat hier te
voorkomen.

7.

1 k stel dat het bedrijf Verm ilion verantwoordelijk is voor een transparante manier

van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
prod uktie normen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.
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11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk wat het effect van de winning hierop is.

12. Provinciale ontwerp ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van
een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure
noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvo ering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

16. Gezien het feit dat de overheid, zie ook bovenstaande punt, het aardgas wil
uitfaseren, is het aannemelijk dat de mijnbouwer er belang bij heeft om voor die tijd
het veld 'leeg' te hebben. Op dit moment is er geen borging waarmee wordt
voorkomen dat, net als in Wapse, de productie wordt opgeschroefd om deze
deadline te halen. Ik stel dat deze er eerst moet zijn alvorens er ook maar iets
gewonnen wordt.

17. Gezien het klimaatakkoord van Parijs en de rechtszaken die door meerdere partijen
zijn aangespannen om de overheid aan deze eisen te houden en wetende dat de
gevolgen van het gebruik van gas desastreus zijn voor grote delen van de wereld. Zou
i k een klemmend beroep willen doen op u als vergunningsverlener om het gas lekker
te laten zitten waar het zit. Komende generaties houden u anders, terecht, mede
verantwoordelijk voor de gevolgen waar zij mee kampen. En dat stopt niet met een
paar centimeter zeespiegelstijging. Denk u alleen maar aan het onbewoonbaar
worden van vele stukken sub-woestijn en de enorme mensen stromen die onze kant
op gaan komen. Ik stel dat het winnen en gebruiken van dit gas immoreel is.

Handteken;ng:
Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraak punt winningsplan Eesveen, Vinkega en Vledderveen
Postbus

2250 AE

248
Voorschoten

Frederi ksoord,

13 december 2017
•

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen', 'winningsplan Vinkega' en winningsplan
Vledderveen' door Vermilion Energy Nethertands B.V. (hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:

1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is (geen
significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) wordt

42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter (bron
2012 Rl0198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans op
bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% (42% +/- 8% bron TNO rapport 2012 Rl0198).
gesteld op

TNO

Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse wor geïnduceerde
seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km
vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is
gelijk. Daarbij opgemerkt dat de Maatschappij van Weldadigheid ruim 60 panden bezit in dit
unieke historische gebied, waarvan ongeveer

30 monumentaal. Deze monumentale en

beeldbepalende panden zijn van groot belang om voor nu en in de toekomst de bijzondere
geschiedenis van de Maatschappij te kunnen blijven \l'ertellen. Deze panden zijn bijzonder

100% van de opbouw in de geïncludeerde
gebieden een bouwkundige o-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten)
gewelig voor bodemtrilling. Ik stel dan ook dat

moet hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade
aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld
moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van

10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.

opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan
gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie
hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.

2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de �meting en
schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering (aardbevingsbestendig
maken) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect

291 van 345

1

0086
STICHTING

MAATSCHAPPIJ
VAN

WELDADIGHEID

van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd doorVermilion. Tevens dient
daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukke.lijke paragraaf communicatie in de het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen,Vinkega enVledderveen. Hiermee wordt
wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn
voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijfVermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te

•

voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winningsplan.
5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trilling- en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven
en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie
bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeftVermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente
Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van
aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te workomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van
aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er
een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen controleert. Bij
overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie
genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega,
Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek en Vledderveen ). Ik stel dat het inschatten
van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee

refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die voor
extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze
velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere
afweging van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en
bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.

10. De Maatschappij van Weldadigheid is genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van Unesco.
In juli 2018 hopen wij hierover positief bericht te mogen ontvangen. Onduidelijk is of
voorafgaand aan het in produktie nemen van velden dan wel voor de velden waar wordt
overwogen om in de toekomst gas te winnen instemming is gevraagd bij de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed om dit te gaan uitvoeren.
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ll. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte en effecten van lozing afvalwater in het

voorkomen Nijensleek zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en
gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is
gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij
seismologische activiteit (zie ook problematiek afvalwater Twente/Slochteren). Tevens is
onvoldoende duidelijk wat de toxicologische samenstelling is van dit afvalwater.

12. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar door
produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beînvloed.

13. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
•
14. Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere
frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat
hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen.

15. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen, Vinkega en Vledderveen om een wijziging of
nieuwe activiteit deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke
ordening, Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter
inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds
vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.

16. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving,
hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving
gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag, geothermie).

17. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het
uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats
noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

,
algemeen directeur van Stichting Maatschappij van Weldadigheid
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Aangetekend
Ministerie van Economische zaken en Klimaat;
lnspraakpunt winningsplan Eesveen;
postbus 248;
2250 EA Voorschoten
Havelte, 9 december 2017.
Betreft Ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen I Vinkega door Vermillion Energy.
Geachte M,
Als inwoner van de Gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om mijn zienswijze in
te dienen over uw ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen / Vinkega.
Met dit schrijven informeer ik u dat ik mij grote zorgen maak voor wat betreft de aanstaande
uitbreiding gaswinning in Eesveen uitgevoerd door Vermillion. Deze zorgen zijn ook na het bezoeken
van de voorlichtingsavonden (redelijk chaotisch en nauwelijks informatief) niet afgenomen, sterker nog
alleen maar toegenomen.
Net als in het verleden met Groningen doen alle partijen (Vermillion, TNO en Staattoezicht op de
mijnen) allen hun eigen verhaal dat hun deel zo goed is gezekerd, maar niemand accepteert enige
aansprakelijkheid als het eindresultaat anders dan verwacht uitpakt
Dat het anders kan uitpakken dan verwacht blijkt uit twee feiten, te weten:
1

Vermillion geeft in haar voorlichtingsprocedure aan dat er een reële kans op aardschokken is.

2

Ook in Groningen pakte het anders uit dan eerder verwacht.

(ofwel kan vriezen of dooien)

Mijn zorgen zijn dan ook op de volgende feiten gebaseerd:
Niemand kan garanderen dat deze gaswinning veilig en zonder gevolgen kan worden
uitgevoerd.
Niemanc;I kan garanderen welke gasvelden ondergronds op elkaar zijn aangesloten en dus
ook niet welke gevolgen waar zullen plaatsvinden.
Indien er sprake is van schade dan heeft Groningen wel bewezen dat er steeds weer het
principe van omgekeerde bewijslast wordt toegepast, kortom de gedupeerde moet wettig en
overtuigend bewijzen terwijl het gaswinningsbedrijf legers van specialisten en advocaten
aanstelt om alles in twijfel te stellen dan wel naar het land der fabelen te verwijzen.
Helaas kon in Groningen geconstateerd worden dat onze overheid, waarop wij allen moeten
vertrouwen, een uiterst dubieuze rol speelde vanwege het nationaal financiêle belang dat
zwaarder woog dan het regionaal belang.
Ten aanzien van Vermillion:
A)

Volume
Het volume van deze gasvelden is in vergelijking uiterst gering. Voor de NAM is een dergelijk
klein veld niet winstgevend te exploiteren mede vanwege stringente veiligheidsprotocollen en
burgerlijke verantwoordelijkheid. Vermillion echter beperkt zich tot de wettelijke minimale
normen om daarmee de kosten te drukken. Op deze manier nemen de risico's van
ongewenste scenario's wel toe.
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B)

Vermillion heeft zelf onderzoek gedaan op diverse scenario's en die rapportage is door TNO
en Mijnwezen gecontroleerd en in orde bevonden. Bij specifieke navraag bleek echter dat de
basis van het onderzoek en het geheel van resultaten tot dit resultaat heeft geleid.
Beide stellen echter dat zij geen gél"antie kunnen geven om reden dat zij maar ten dele in dit

C)

traject zijn betrokken.
Is Vermillion wel een betrouwbare partner? Ik verwiJS naar de overschrijding van gaswinning
waar recent de RvS zich heeft uitgesproken dat Vermil lion aanzienlijk meer gas heeft
gewonnen dan volgens de vergunning toegestaan...... Nu zou Vermillion in afwachting Hoger
Beroep eisen om in afwachting van die uitspraak toch dit extra gas te mogen winnen. Meer
gas winnen dan toegestaan levert een verhoogd risico op voor de omgeving.

Op grond van bovenstaande en de steeds nog voortschrijdende kennis (we denken alles te weten
maar weten nog heel veel niet) informeer ik u ernstig bezwaar te hebben tegen deze gaswinning en u
zeer dringend verzoek deze instemmingsprocedure te staken. Uiteraard heb ik begrip voor het
nationaal belang maar als individu heb ik ook als taak om voor mijn belang op te komen. Het (recent)
verleden (zie mijn overwegingen) heeft aangetoond dat er geen enkele instantie (ook onze nationale
overheid niet) echt voor het individuele belang opkomt.

1 ndien u onverhoopt tegen beter weten genei9d bent om in te stemmen met deze vergunning (nieuw
plus uitbreiding) van gaswinning dan deponeer ik met dit schrijven de volgende eisen:

1)

Gebaseerd op ervaring in het verleden mag verwacht worden dat zodra de vergunning voor
gaswinning wordt afgegeven een aspirant koper voor een andere aanschaf, cq woonlocatie
zal kiezen. Per saldo zal dit een negatief effect hebben op de waarde van het regionale
onroerend goed, terwijl deze nog niet eens is hersteld van de afgelopen crisis en vervolg
maatregelen daarop volgend. Ter compensatie van dit verlies in waarde dient op voorhand (bij
verstrekking vergunning) een bankgarantie van minimaal

10% opgesteld te worden welke aan

alle betrokkenen uitkeert op basis gebleken prijsdaling.

2)

Volledige inzage voor wat betreft eventuele procedures en oplossingen voor als het

3)

Om discussie achteraf te voorkomen dient e r in mijn bijzijn een onafhankelijke volledige

onverhoopt fout loopt
nulmeting op kosten van betrokken partijen uitgevoerd te worden en met wederzijdse
instemming (notarieel) vastgelegd te worden.

4)

Er dient een onafhankelijk uitvoerde volledige aardschokken monitor uitgevoerd te worden,

5)

Er dient tevens een onafhankelijke in de volledige omgeving gasdrukmeting monitor

royaal buiten de randen van het voor nu vastgelegde gasveld.
uitgevoerd te worden om tijdig "sluipgas" te vast te stellen. Indien dit wordt vastgesteld dan

6)

dienen ook door die onafhankelijke controleur aanbevolen direct opgevolgd te werden
Er dient een regionale bodemdaling monitoring uitgevoerd te worden omdat een kleine
bodemdaling ernstige gevolgen kan hebben voor de uiterst gevoelige oppervlakte
waterhuishouding (denk aan Dordrecht)

7)

Om reden dat er enorme regionale schade zowel direct, middel lang of lange termijn
veroorzaakt kan worden dient er een onvoorwaél"delijk gegarandeerde bankgarantie voor
minimaal 25 jaar opgesteld te worden welke ook uitkeert bij een eventuele beêindiging van
activiteiten door het betreffende bedrijf.
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Aangetekend
Ministerie van Economische zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen;
postbus 20401,
2500 EK Den Haag
Wapserveen, 11december 2017.
Betreft Ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen I Vinkega door Vermillion Energy.
Mijne heren
Als inwoner van de Gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om mijn zienswijze in
te dienen over uw ontwerp 1 instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen I Vinkega.
Met dit schrijven informeer ik u dat ik mij grote zorgen maak voor wat betreft een eventuele
aanstaande uitbreiding gaswinning in Eesveen uitgevoerd door Vermillion. Deze zorgen zijn ook na
het bezoeken van de voorlichtingsavonden (redelijk chaotisch en nauwelijks informatief) niet
afgenomen, sterker nog alleen maar toegenomen.
Net als in het verleden met Groningen doen alle partijen (Vermillion, TNO en Staattoezicht op de
mijnen) allen hun eigen deskundig onderzoek met bijbehorend verhaal per segment maar niemand
beoordeeld de segmenten als geheel. Per saldo accepteert geen enkele partij enige aansprakelijkheid
als het eindresultaat (geheel) anders dan verwacht uitpakt.
Dat het geheel anders kan uitpakken dan verwacht uit deelonderzoeken blijkt uit twee feiten, te weten:
1

Vermillion geeft in haar voortichtingsprocedure aan dat de kans op aardschokken 42 +/- 8% is
(ofwel kan vriezen of dooien)

2

Ook in Groningen pakte het anders uit dan 30 jaar lang verwacht

Mijn zorgen zijn dan ook op de volgende feiten gebaseerd:
Niemand kan garanderen dat deze gaswinning veilig en zonder gevolgen kan worden
uitgevoerd.
Niemand kan garanderen welke gasvelden ondergronds op elkaar zijn aangesloten en dus
ook niet welke gevolgen waar zullen plaatsvinden.
Indien er sprake is van schade dan heeft Groningen wel bewezen dat er steeds weer het
principe van omgekeerde bewijslast wordt toegepast, kortom de gedupeerde moet wettig en
overtuigend bewijzen terwijl het gaswinningsbedrijf legers van specialisten en advocaten
aanstelt om alles in twijfel te stellen dan wel naar het land der fabelen te verwijzen.
Helaas kon in Groningen geconstateerd >M>rden dat onze overheid, waarop wij allen moeten
vertrouwen, een uiterst dubieuze rol speelde vanwege het nationaal financiêle belang dat
telkens weer zwaarder woog dan het regionaal belang.
Telkens weer blijkt dat onze regering niet verder kijkt dan haar neus lang is (4 jaar) en keer op
keer (om het electoraat te winnen) liever mooie praatjes verkoopt om het pluche t e voel en
waarmee het hele ecologische onderuit wordt gehaald om de financiên op orde te brengen.
Ten aanzien van Vermillion:
A)

Volume
Het volume van deze gasvelden is in vergelijking uiterst gering. Voor de NAM is een dergelijk
klein veld niet winstgevend te exploiteren mede vanwege stringente veiligheidsprotocollen en
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"

burgerlijke verantwoordelijkheid. Vennillion echter beperkt zich tot de wettelijke minimale
normen om daarmee de kosten te drukken. Met dit winstbejag nemen de risico's van
ongewenste scenario's w el toe.
B) Vermillion heeft zelf onderzoek gedaan op diverse scenario's en die rapportage is door TNO
en Mijnwezen geoontroleerd en in orde bevonden. Bij specifieke navraag bleek echter dat de
basis van het onderzoek en het geheel van resultaten tot dit resultaat heeft geleid. Beide
controle instanties stellen echter dat zij geen garantie kunnen geven om reden dat zij maar ten
dele in dit traject zijn betrokken.

C)

Is Vermillion wel een betrouWbare partner? Ik verwijs naar de overschrijding van gaswinning
waar recent de RvS zich heeft uitgesproken dat Vermillion aanzienlijk meer gas heeft
gewonnen dan volgens de vergunning toegestaan...... Nu zou Vermillion in afwachting Hoger
Beroep eisen om in afwachting van die uitspraak toch dit extra gas te mogen winnen. Meer
gas winnen dan toegestaan levert een verhoogd risico op voor de omgeving.

Op grond van bovenstaande en de steeds nog voortschrijdende kennis (we denken alles te weten
maar weten nog heel veel niet) informeer ik u ernstig bezwaar te hebben tegen deze wellicht
aanstaande gaswinning en u zeer dringend verzoek deze instemmingsprocedure te staken. Uiteraard
heb ik begrip voor het nationaal belang maar als individu heb ik ook als taak om voor mijn belang op
te komen. Het (recent) verleden (zie mijn overwegingen) heeft aangetoond dat er geen enkele
instantie (ook onze nationale overheid niet) echt voor het individuele belang opkomt.
Indien u onverhoopt tegen beter weten geneigd bent om in te stemmen met deze vergunning (nieuw
plus uitbreiding) van gaswinning dan deponeer ik met dit schrijven de volgende eisen:

1)

Gebaseerd op ervaring in het verleden mag verwacht worden dat zodra de vergunning voor
gaswinning wordt afgegeven een aspirant koper voor een andere aanschaf, cq woonlocatie
zal kiezen. Per saldo zal dit een negatief effect hebben op de waarde van het regionale
onroerend goed, terwijl deze nog niet eens is hersteld van de afgelopen crisis en vervolg
maatregelen daarop wlgend. Ter compensatie van dit ver1ies in waarde dient op voorhand (bij
verstrekking vergunning) een bankgarantie van minimaal

10% opgesteld te worden welke aan

alle betrokkenen uitkeert op basis gebleken prijsdaling.

2)

Voor aanvang volledige inzage voor wat betreft eventuele procedures en oplossingen voor als
het onverhoopt fout loopt.

3)

Om discussie achteraf te voorkomen dient er in mijn bijzijn een onafhankelijke volledige
nulmeting op kosten van betrokken partijen uitgevoerd te worden en met wederzijdse
instemming welke notarieel vastgelegd dient te worden.

4)

Er dient een onafhankelijk uitvoerde volledige aardschokken monitor uitgevoerd te worden,

5)

Er dient tevens een onafhankelijke in de volledige omgeving gasdrukmeting monitor

royaal buiten de randen van het voor nu vastgelegde gasveld.
uitgevoerd te worden om tijdig "sluipgas• te vast te stellen. Indien dit wordt vastgesteld dan
dienen ook door die onafhankelijke controleur aanbevolen direct opgevolgd te worden

6)

Er dient een regionale bodemdaling monitoring uitgevoerd te worden omdat een kleine
bodemdaling ernstige gevolgen kan hebben voor de uiterst gevoelige oppervlakte
waterhuishouding (denk aan Dordrecht)

7)

Om reden dat er enorme regionale schade zowel direct, middel lang of lange term11n
veroorzaakt kan worden dient er een onvooiwaardelijk gegarandeerde bankgarantie voor
minimaal

25 jaar opgesteld te worden welke ook uitkeert

bij een eventuele beêindiging van

activiteiten door het betreffende bedrijf.
8)

De toezegging dat U als overheid een laagdrempelige onafhankelijke eindverantwoordelijke
zal aanstellen welke tevens dient als aanspreekpunt voor betrokkenen.
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Tot slot en met reden:
Ik ben de trotse bezitter van een bijna 500jaar oude Drentse Hallenhuis boerderij met veel oorspronkelijke
details. Geen geld op deze wereld kan welke schade aan deze boerderij dan ook goedmaken.
Daalbij opgeteld, mijn boerderij is uiterst gevoeJg voor schade door b.v. aardschokken of verandering in
grondwater. Voor uw infbrmatie, de constructie van de boerderij bestaat uit een gebinten constructie {houten
geraamte) welke eenvoudig op een stabiel bed met poeren zijn gesteund. De buitenmuren zijn deels nog met de
authentieke maar wel poreuze steentjes en door grondwater oplossend kalkoement gemetseld op een
*fundamenf' van varl<enshuiden. Het is voor elke historiSch onderlegde boerderij bouwkundige dat verandering
van omstandigheden dramatische gevolgen kan hebben.
Graag zou ik deze enkelvoucige muren isoleren maar dat is mij door deskundigen ernstig afgeraden omdat met
die isolatie de natuurlijke beademing negatief beïnvloed zou worden. Kortom ik laat mij niet verleid en door een
lagere enetrje rekening of hoger comfolt vanwege het aannemelijk risico de historische boerderij aan te tasten.
Koltom wel doen (gaswinnen) en later excuus aanbieden (zoals dit bedrijf al eerder heeft gedaan) of financiële
genoegdoening is zowel voor mij als historisch bezien absoluut onacoeptabel.
Op basis van dit gegeven (ik zwicht niet voor voordeel vs nadeel) zal ik degene die mijn belang op economische
basis ondermijnt te vuur en te zwaard en tot in de hoogste instantie bestrijden.
Om u een idee te geven hoe dit er uitziet onder&aand een foto toegevoegd.
Indien u meer foto's wil zien slaat u dan Landeven uitgave j111i 2017 er op na.

Met

�"\

vriend

PS: U

'

wordt verzocht de ontvangst van dit schrijven (inhoudelijk) te bevestigen.
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248

15 DEC 2017

2250 AE Voorschoten
Frederiksoord, 11 december 2017

Onderwerp: Zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan
Eesveen.

Geachte heer/mevrouw,
Ondanks de in hoofdstuk 7 van het winningsplan omschreven verwachtingen stel ik
hierbij op voorhand het Ministerie van Economische Zaken en/of de firma Vermilion
Energy Netherlands B.V. aansprakelijk voor eventuele schade en
waardevermindering aan/van onze woning
te Frederiksoord, welke in de
toekomst ontstaat als gevolg van de door de firma Vermilion uit te voeren
gaswinningen in het Eesveen gasveld.
Met vriendelijke groet,
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen

1 5 DEC 2017

Postbus 248
Mail:

2250 AE VOORSCHOTEN

Havelte, 11 december 2017

Onderwerp: Ontwerp-besluit wijziging winningsplan Eesveen

Geachte mevrouw, heer,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze
in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.

Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan van mening te zijn dat communicatie zorgvuldig en
publieksvriendelijk moet zijn, .zodat burgers gedegen, consistent

en

transpara.At wor-den

geïnformeerd. Ik deel deze mening, echter zie ik dit in de praktijk niet door u toegepast. Het slechts
organiseren van enkele inloopbijeenkomsten van bewoners in het directe winningsgebied, doet
daar niet aan af. De meest informatie-uitwisseling tussen bewoners over het voorgestelde
winningsplan, vindt plaats via soacial media, is het gevolg van burgerinitiatieven en van inspanning
van lokale politieke partijen. Als u werkelijk de intentie heeft zoals u omschrijft in uw ontwerp
instemmingsbesluit, dan dient u, ter voorafgaande afstemming met de burgers, een concept
communicatieplan voor te leggen en uw toekomstige communicatie hierop af te stemmen.

Netwerk trillingssensoren in gebouwen
Op de informatieavond is door Vermillion duidelijk gemaakt dat het gebruik gaat maken van één
centraal opgestelde dieptemeting (omgeving Pesse) voor het 'uitluisteren' van bevingen. Deze
meting geeft slechts weer dát er een beving heeft plaatsgevonden en vormt slechts een indicatie
van de geïnduceerde beving. Waar door Vermillion geen gebruik van zal worden gemaakt is van
veel nauwkeuriger trillingsmeters, verspreid over het gebied waar waarschijnlijk bevingen zullen
plaatsvinden. Er zal hoogstwaarschijnlijk schade ontstaan aan de bebouwing in het gebied. De
impact hiervan is mede afhankelijk van de kracht van de beving.
In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt gesproken over het Meetnet van het KNMI, waarbij wordt
veronderstelt dat in het geval zich een bodemtrilling voordoet onder Eesveen, deze dan zal worden
gemeten door het aan te leggen meetnet bij Wapse. Hiermee wordt weliswaar de trilling gemeten in
het buitengebied, maar worden de effecten van trillingen op gebouwen niet gemeten.
Om de trillingen en het effect hiervan op gebouwen, correct te registreren wil ik dat voorafgaand
aan de winning, naast uitbreiding van het Meetnet van KNMI, een fijnmazig netwerk van eveneens
openbaar te raadplegen trillingssensoren in gebouwen wordt gerealiseerd. De metingen dienen
voor, tijdens en tot 30 jaar na beëindiging van de gaswinning de bodembeweging meten,
overeenkomstig de zorgplicht t.a.v. de uitvoering van zijn mijnbouwactiviteiten (Mijnbouwwet).
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Datum

11 december 2017

Onderwerp

Ontwerp-besluit wijziging

winningsplan Eesveen
Referentie

171211_001

De fijnmazigheid van een trillingssensornetwerk is hierbij door onafhankelijke specialisten te
bepalen. Als leidraad voor dit onderwerp kan gebruik worden gemaakt van een netwerk zoals
bijvoorbeeld beschreven in het TNO-rapport TNO 2017 R10217 d.d. 12 december 2017.

Nulmeting
In het ontwerpbesluit legt u aan Vermillion de verplichting op een representatieve nulmeting uit te
voeren. Ik deel het belang van een goede meting met u. Wat u echter niet aangeeft in het
voorschrift is wat u verstaat onder representatief. Ik wil daarom dat er voorafgaand aan de winning
een nulmeting van mijn woning wordt gemaakt.

Seismische risico's
In het ontwerpbesluit wordt vermeld dat de seismische risico's door TNO in kaart zijn gebracht.
Echter is op de inloopbijeenkomst gebleken dat het 'in kaart brengen' zich beperkt heeft tot het
bepalen van de Mmax. Gesteld wordt dat deze nét onder 2,5 blijft en dat pas vanaf 2,5 een niveau2 analyse noodzakelijk is. Gezien de aannames die worden gedaan in de TNO berekeningen, kan
de Mmax ook net bóven de 2,5 uitkomen. Op basis hiervan zou een niveau-2 analyse wél
noodzakelijk zijn. Met in acht name van de vele onduidelijkheden en het risico wat de winning met
zich mee brengt, is een niveau-2 analyse zinvol en dient deze verplicht te worden gesteld. Daarbij
moeten dan de veronderstelde magnitudes met een zogenaamde seismische Hazard-kaart in kaart
worden gebracht.

Beperkte aansprakelijkheid
De kans op schade als gevolg van de activiteiten die Vermillion in het gaswinningsgebioed uitvoert,
is realistisch. Het schadeloosstellen van gedupeerden zal dan ook moeten plaatsvinden. Volgens
de inschrijvingen bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, kent Vermillion een uitgebreid
netwerk van in Nederland geregistreerde bedrijven. De meeste van deze bedrijven kennen een
beperkte aansprakelijkheid; bij een eventueel faillissement van één van de bedrijven, kunnen de
andere bedrijven niet aansprakelijk worden gehouden voor de schuldrest. Ik wil dat de
overeenkomst, met de partij die de winning uit zal voeren en feitelijk rechtsgeldig aansprakelijk is,
een zodanige opzet heeft dat de aansprakelijkheid -ook bij het niet kunnen nakomen van financiële
verplichtingen van de betreffende rechtspersoon- wordt doorgelegd aan de bovenliggende partij,
dan wel dat betaling van eventueel toekomstige schade overheidswege is afgedekt.
Met in acht name van bovenstaande omissies en weergegeven tekortkomingen, ben ik van mening
dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen. Ik
ga er vanuit dat ik over de verdere procedure door u wordt geïnformeerd.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Vinkega/ De Hoeve/ Noordwolde, Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam:

15 DEC 2017

Adres:

Plaats en datum: Noordwolde-Zuid 12-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Vinkega/ De Hoeve/ Noordwolde/ Eesveen' door
Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%
+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
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2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Verm ilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.

3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Vinkega, De
Hoeve, Noordwolde , Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid
bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan
in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geva 1 is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
produktie genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek, Eesveen) Ik stel
dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het
SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage
uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op
dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar
verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's.
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9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
archeologische en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provincia le ontwerp ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Vinkega, De Hoeve, Noordwolde, Eesveen om
een wijziging of nieuwe activiteit deze zijn niet getoetst aan de Wet
natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige wetgeving die
de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke besluiten
gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in
strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds vergunning activiteit
nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,
C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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1 5 DEC 2017
Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Vledder, 14 december 2017

Onderwerp: Zienswijze inzake ontwerp -instemmingsbesluit wijziging winningsplan
Eesveen.

Geachte heer/mevrouw,
Ondanks de in ho ofdstuk 7 van het winningsplan omschreven verwachtingen stellen
wij hierbij op voorhand het Ministerie van Economische Zaken en/of de firma
Vermilion Energy Netherlands B.V. aansprakelijk voor eventuele schade en
waardevermindering aan/van onze woning
, welke in de
toekomst ontstaat als gevolg van de door de firma Vermilion uit te voeren
gaswinningen in het Eesveen gasveld.
nd,
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Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit wijziging
winningsplan Eesveen, Ministerie van Economische Zaken
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het
ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Eesveen ter
inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een
zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat verandert er bij de bestaande gaswinning in Eesveen?
Uit het gasveld Eesveen (in rood aangegeven op de kaart) wordt door Vermilion
Energy Netherlands B.V. sinds 2015 gas geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch
gezien in de provincies Drenthe en Overijssel onder de gemeenten Steenwijkerland en
Westerveld. Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande
gaswinning uit het Eesveen gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het verlengen
van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie
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van productie- en bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2027
gas te produceren uit het Eesveen gasveld.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het gewijzigde winningsplan Eesveen is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari

2017 in werking getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken
decentrale overheden. Dit zijn de provincies Drenthe en Overijssel, de gemeenten
Steenwijkerland en Westerveld en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarnaast
zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de
Mijnraad om advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen zitten bij de
onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 het

ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere
openingstijden op de volgende locaties:
•

• gemeente Steenwijkerland, Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk

•

•gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever

•

•Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC
DenHaag

Uw zienswijze indienen?
U kunt van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 reageren

op het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende
stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp
instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij
denken aan:
•

•Staan

•

•Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

•

•Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

er

naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp

instemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.
Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp
instemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het
instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

Inloopbijeenkomst

307 van 345

0093

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst. Hier kunt u vragen stellen en
informatie krijgen over de gaswinning Eesveen en de procedure. Medewerkers van het
ministerie van EZ en van Vermilion zijn aanwezig.
De inloopbijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 november 2017 van 19 .30 tot
21.00 uur in Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14, 83 84 EE Wilhelminaoord.
Er is gekozen voor een inloopbijeenkomst in Wilhelminaoord, omdat de bijeenkomst
voor het gasveld Eesveen wordt gecombineerd met een inloopbijeenkomst voor
gaswinning uit het gasveld Vinkega, waarvoor eveneens een ontwerp
instemmingsbesluit ter inzage ligt.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van
Economische Zaken, Inspraakpunt Winningsplan Eesveen, Postbus 248, 2250 AE
Voorschoten.
Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Daarnaast
kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven; er is een notulist
aanwezig om uw zienswijze op te schrijven. Zienswijzen per e-mail worden in deze
procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?
Alle zienswijzen worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een nota
van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve
instemmingsbesluit zijn verwerkt.
Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 2018 ter inzage gelegd. Hiertegen
staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in de Staatscourant en in
huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten?
Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen tussen 09.30
12.00 uur contact opnemen met

.
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TaylorWessing
Amaterdem
f-';ynass1JS"''e<J 823
1082 LZ Amsterdam
Tt>e Netherlands

1 5 DEC 2017

AANGETEKEND

Tel +31(0)880243 000
Fax +31(0)880243 003

M inisterie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248

arnsterd<Pl@ltaylorwesSlflo com

Eindhoven
�·enre;jyolen 201

2250 AE. VOORSCHOTEN

56 1 Z' E1rdhoven

PO Box3
Eindhown,

13 december 2017

Re:

Esborg I aardgaswinning Eeserwold (ADV2017·1350) AvdB/IB

Your reference:

I

5600 AA E1rdhoven
He Nethert:lrds
Tel �31 (0)880243 000
Fah31 (0)88 0243 001

Direct dial:

e111dhoven@tayl01Wess1ng.com

Emaü:

v.wwtaybr..ess 1ng corn

Edelachtbare dame/heer,
Tot mij wendde zich cliënte, de besloten vennootschap Esborg Ontwikkeling B.V. gevestigd aan
de Machlaan 35, 9761 TK Eelde (postbus 19, 9750 AA Haren en hierna: "Esborg"), met het
verzoek om de belangen van Esborg in deze kwestie verder te behartigen en als gemachtigde op
te treden.
Tot en met donderdag 14 december aanstaande ligt het Ontwerp-instemmingsbesluit voor het
gewijzigde winningsplan Eesveen ter inzage. Gedurende deze termijn kan een zienswijze tegen
dit ontwerp-instemmingsbesluit bij u ingediend worden.
Van deze mogelijkheid wordt hierbij namens Esborg gebruik gemaakt.
Ter nadere toelichting van de zienswijze dient het navolgende.

Zienswijze
1.

Binnen de reikwijdte van onderhavig winningsgebied althans op korte afstand van dit
winningsgebied (ongeveer 2,7 km) ligt het plangebied Eeserwold. Dit betreft een
gebiedsontw ikkeling van totaal± 200 hectare van Roelofs Planontwikkeling B.V., Roelofs
Zandwinning B.V. en Esborg.

2.

Esborg is verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en exploitatie van het binnen het
plangebied Eeserwold gelegen deelgebied Eeserwold - wonen. Het betref t de bouw van
154 exclusieve villa's, 24 appartementen en een hotel. Roelofs Zandwinning B.V. is
verantwoordelijk

voor de exploitatie van de zandwinning (60

hectare) en Roelofs

Planontwikkeling B.V. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van het
binnen het plangebied Eeserwold gelegen deelgebied Eeserwold - werk. Dit betreft een
bedrijventerrein van bruto 38 hectare, waarop uiteenlopende bedrijven zich kunnen
vestigen en ook al enkele bedrijven zich gevestigd hebben. Als

bijlage

1 gaat hierbij een

overzichtsfoto van het plangebied.
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3.

TaylorWessing
Het plangebied Eeserwold ligt direct aan de snelweg A32 (Zwolle-Leeuwarden). Voor de
betreffende

gebiedsontwikkeling

hebben

voormelde

partijen

en

de

gemeente

Steenwijkerland al in 2005 een exploitatie-overeenkomst gesloten. Voorts geldt voor het
plangebied

al

een

onderliggend

planologisch

kader

met

de

daarbij

behorende

bouwmogelijkheden om tot verdere ontwikkeling en exploitatie te komen.
4.

Esborg vreest dat voormeld instemmingsbesluit onvoldoende met voormelde reeds
gerealiseerde bebouwing en nog te realiseren bebouwing rekening heeft gehouden. Uit
het

ontwerp-instemmingsbesluit,

noch

de

bijlagen,

blijkt

dat

al

deze

bebouwingsmogelijkheden en reeds gerealiseerde bouwwerken in de besluitvorming
betrokken zijn althans dat daar in het kader van onderhavige besluitvorming enige
aandacht aan gegeven is, laat staan concreet onderzoek naar verricht is. Esborg verzoekt
dan ook uitdrukkelijk eerst hierover verder concreet inzicht te verkrijgen, vervolgens dit
inzicht met betrokkenen te delen en om vervolgens inzichtelijk te maken dan wel aan te
geven welke gevolgen door de aardgaswinning voor voormelde bouwmogelijkheden en
reeds gerealiseerde bouwwerken verwacht worden dan wel te verwachten zijn.

5.

De gemeente Steenwijkerland heeft inzake onderhavige voorgenomen winning bij brief
van 12 juli 2017 advies aan u verstrekt. De gemeente Steenwijkerland heeft daarbij de
aandacht voor meerdere onderwerpen gevraagd waarbij schade en bodemdaling twee
belangrijke onderdelen zijn. Esborg is het met al de door de gemeente in deze reactie als
commentaar opgenomen punten eens en neemt die hierbij over. Het advies van de
gemeente Steenwijkeland dient hier dan ook volledig als herhaald en ingelast beschouwd
te worden. Als

6.

Door

vele

bijlage

2 gaat hierbij het betreffende advies.

omwonenden

van

het

winningsgebied

dan

wel

bewoners

van

het

winningsgebied zijn al zienswijzen ingediend of zullen nog zienswijzen ingediend worden.
Ten behoeve daarvan is een standaard zienswijzenschrift opgesteld. Esborg heeft van de
inhoud van dit zienswijzenschrift kennis genomen en onderschrijft deze inhoud. Ook dit
zienswijzenschrift dient hierbij dan ook volledig als herhaald en ingelast te worden
beschouwd. Als

bijlage

3 gaat hierbij het betreffende zienswijzenschrift.

Tot zover reikt de zienswijze van Esborg. Esborg verzoekt u hierbij uitdrukkelijk om met deze
zienswijze rekening te houden, om eerst tot nader onderzoek over te gaan en tot nader inzicht te
komen voordat verdere besluitvorming in deze aangelegenheid plaats gaat vinden.
Graag verzoek ik u mij tot slot de ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen.

advocaat
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Op 4 met 2017 heeft u ons het gawinn.lnplln
p Blnwn van Vermillon 8aw:gy Netherllndt 8.V.
(Vennl)lfon toepJtuvrd met het vamek om advia. Hiel.bij treft u ons advies aan.
Deadvieml Vin het Wat81Chap � Dllta, ProYtndes Owrijllel 1n Dnnthe m
gemwtttn &.twipoldand en w..... veld zijn In onderling cmr" tot tland gekomen.
De boor/winlomtie ligt op pandpbied van de em..a1e Slillnwtjlrerll U gelft un dat u voor
de huldJp plWimmg �(vanaf 1"6)op 18 ....... 2014 "••"" heelt verlemd

llllt hetwtnp&ln YOOr die� Dit pmtld IJevlndt llch onder de ....- se.en�
mw ook onder de pa--* Welltllrveld. In het YSJmgde van het ptWlld l!esveln-01 wO
Veraûlion ._ tw-S.wld, .....,. Ugpncl oacler'de gemeente WtllelWld �en, Indien
w'IOI, Pii\ winnen.
••1

m

'fWNmicatlc
Wij ...._ .... pbl\dk van: het llClvteacht wwbij wij, IWIJllpl om de politie van tnwawn
vaR Gnllt pmeenle oentraai te blflv8\ lllellllL C".omnmlclllie m tnnlperlftde lpllm hltrbq eet
bel.... IOI aowel door uw MinlllS':lealt daar VennllDn. Het moet voor Inwonen du...
lijn datdeYOOrp111CMWtgt1Nbdag .U- plMD vindt onder � 'WUIWf ftldell8I
pvolpll wonlln bewMkt en aw..a llK'll"IJk wmcltn worlcom-. lmvaral dinn tijdig op de
haa&M tewordtn..-act wn .,.... ontwlkWll..,. ...... dele•mNuur vanem
gllWlmlng. lnWON!tl m betrolcbMn IMibbm lnhet bda' van de nieuwe Mlfnbauwwet de
� em a:ieNwljle In Ie dilnln op het mammt dllt uw �uit
ppubliclwd wordL Het is een goede Ulak dllt uw Mlnlleerie pduNnde de pedode Yan ter
lnugeleging een worUc:htlnplvond orpnlteert, 11men met Vennillon en andere putijen dJe
bebok:lcen zijn gew Hit btj de totatandkoming van het voorlJggtnde winningsplan en onder
Ugende ttudtes. Hierbij kan gedKht worden aan het SodM, Tcbb, TNO flit/of betTolclcen
advlelbureaua. Het � de transparantie en het gewet van betrokkenheid nog verhogen. als ook
p wordt gegeven. Ook _, 'publiekmiendeUjlce
v66r die tijd al belcendhe1d aan het wlnnlnplm
umenvatting' van het winnlngsplan kan bijdragen aan een goede dialoog tullen Inwoners,
�

pGlliq t• IUO AD S...wijlc • VencWw• L ll11nwflk • lilllllooll 1411521 • ... Jml.)511855
....U � • www n1en�.nl• IBAN N1111111er NLJ91NGHml5mf21

Gemeentelijke pJOCludm lnml u ook unwapn via oue webeite
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langjarige zorgvuldige (OOWWÛCltie door Vennillon met de
o�ng is nodig. Hierdoor kunnen vroegtijdig eventuele siplen worden opgevangen van
problemen of overlaat door gaswinning, zodat hier dan op gereageerd kan worden.
betrokkenen en Vermilion. Ben

.ddllÏtl
Wij adviseren u:
1. In uw lnstemmingtbesluit een c:ommunkadeprotoc:ol voor VermUion op te nemen en dat u
samen met andere partijen waaronder gemeente(n) werkt un verbetering en optlmali.tering van de
communicatie waarbij rekening wordt gehouden met de beleringswereld van Inwonen.
2. Vermilion voor te stellen tijdig en traneparant te com.municeteP over het wlnningtplan met alle
betrokken partijen. indulief bewonen. ondernemen. eigenaren en pachten In het belrefftnde
pbied;
3. Vemûlian te vetplidlten om alle verwlChte bodemdaling in de omgeving van het guveld
Eesveen op een heldere manier inzichtelijk te maken voor een bned publiek.
4. Vermilion te advltae\ om de plannlng, de gevolgen van winning, de onderhoudawerbum
heden, aanspreekpunt bij ldac:hten en nr.sultaten van monitoring duidelijk te communiceren en af te
stmunen met alle betrokken partijen.
TtrmlJnltdylmplWpmwtie

U heeft in uw brief aangegeven dat er binnen 10 weken advies uitgebncht bn worden. In het

overleg tuaen de diverae advit!lorpwt (wallnehap, gen1e11\U!n en provinclet) il aangegeven dat
zij het dat onlanp het advies van Sochn is gestuurd. Om een gedegen
advies uit te kunnen brengen is onderling overleg en afstemming nodig. Door de gezamenlijke
overheden is gevraagd of de termijn verlengd kan worden. U heeft aangeven geen verlenging te
gever. voor het ullbrengen Vlll1 het adviel. Verder millen wiJ wat betreft overige Informatie in het
winplan of in de begeleidende brief een owrzicht van de verlea\de omgevingnergunningen en
(milleu)meldingen.
deze termijn op zich ruJm il,

�
Wlj ad.vileren u bij eentvolgende winplannen tijdig de advtemn van TNO, Tcbb en Sodm te
voegen. zodat deze ldvier.en me1ge1MJ1Nn kunnen worden bij de adviledng door f.tgeN
overheden. Datpldt ook voor .,. ovenJcht van de verleende � en
(mllieu)meldlngen.
7 ,,....,.,, . ... ........
Het wlgent de nieuwe atandurd � winnlnppJan Bemlln ia goed le11tsur.
1

Voorgellelde am"lvullbp\ kunnen de� van de winnlnpplannen en hit begrip "" em
plan nog meer ten goede komen. Dumult djft we van menm, dat een geamenlqlre enluatie
met segionlle en loble partijen tot Wllftlevolle indchaen kumln llidcitl\, die het wtnrdnpplan en
de durbij horede pn:adute lcunnen "•.,..•••

�
Wij adviseren u om voor toekomltige winnlnplan
p
nen:
l. Een ffjtt op ff' l8t� !lf!'mtm mf't deflntties van geologi!!Che/b!och"'i!K'he tmMn die in het
winnlngsplan gebtuikt worden;
2. Kaarten, profielen e.d. aanvullend op duidelijk leelbur A4:-fonnu t l!ll/of ahape files toe te laten
voegen m appendix bij het winningtplan.

o... .....,.

,,.,_
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3. Qlderliggende rapportages, zoals AJUUUS.bereken
.
ingen

(tdbto!depolitie) en vergunningen
die het winningeplan genoemd worden betc:hikbur te llellen voor alle adv� partijen.
4.. Gezamenlijk met regionale en lokale partijen de mogelijke verbete1en punten w.b.l
winningsplannen en de daarbij horende procedure te evalueren.

1. ifibl.dc
Gaswinning zal in Nederland nog jlrenlang plaatsvinden en inwonen zullen hier Jut van
ondervinden. Inwonen staan welal afwljr.end en wantrouwend tll!g«'IOVer plannen voor gebruik
van de ondergrond. De lokale inwonen vinden dat zij de Jasten dregen voor het belang van
Nederland als geheet Mijnbouwactivilelten brengen met zich mee dat er in zekere mate regionale
of lokale belMting lt. Schade wordt in principe Ye1goed. maar Inwonen ft'VU'9\ extra �
waar ze nJet om hebben gt'Vl'Ugd en war niets tegenover staat. Het gebruik van de ondergrond
zal ook in de toekomst een grote rol apelen bij onze verder te verd\lUl'ZAD\en energievoorziening.
Voor het ook In de toekomst gebruiken van de ondergJOlld is van belang dat er een goede
verdeling is van lusten en Juten. Wij begrijpen dat een dergelijke Ngeling zorgvuldig dient te
wosden voort>erekl en uitgewerkt, maar verzoeken u toch vaart te zettm .mter de 1eaHutie ervan.
Voor Eesveen maar ook

voor andere velden in

de omgeving is een lichte bodemdaling voonpetd.

De risko'1 op trillingen en bevingen worden als nihil lngetchat. Hierin gut een grote mate van

onzekerheid td\uil. Op zich wordt het belang van gaswinning wel Ingezien. maar de onz.ebr..
heden die er uit voortvloeien, daar wiUen inwCJIW!l'I niet mee geoonfrontemd worden.
Ondanke de opgedane ervaringen in Groningen ontbree.kt nog steedt een ad.eqtute regeling voor
schade en compensatie. Daarmee worden onzebrheden en wantrouwen vergroot en zeker niet
weggenomen.

Op pag. 35 van het winplan wordt een zin besteed aan eventuele IChade. Br kan of bij Vennilion
gemeld worden ol bij het landeUjk loket. Wat wordt vemaan onder edwle il niet nader bepaald.
Wij vinden dat vooratpand aan guwiming een bouwkundige vooropname (lees nulmeting)
uitgevoerd mu moeten worden aan gebouwen en bouwwerlcen. Ben (1eprtllltieve
l\ta
) nulmeting
naar de toestand van de gebouwen, bouwwerbn en gronden binnen de range van het gasveld il
niet wettelijk verpl.Jcht maar H)Jct bij te dnp\ aan mogelijke problemen en dilcutliet in relatie tot
bewijslut en het vertrouwen in de ovabekl.
Wij beg!ijpen dat het vooralsnog J.utig ia te bepllen hoe en tot hoe ver een dageUJM opname
ttrelct maar wij verzoebn u nogmaals IMl te komen met een opkming en een adequate regeling.
In het ontwerplnstemmingtbetlutt voor Wapee heeft u d voorwaarde opgenomen richting
Vermllion dat zij een iepreeentatieve nulmeting an gebouwen dient uil Ie voenn. Door de
gemeente Westerveld is in haar zienswfjR ten unr.ien van dit winplan ungegeven dat dlt een te
vrijblijvende voorwaarde 15. U heeft bij brief van 7 juli 2016 (reactie op unendement nr. 1°' bij
wetsvoorstel 34 348, wetsvool'ltel Mijnbouw veiligheid en regie) aangegeven dat u de uitvoering
van een Jepreaentatieve nulmeting bij nieuwe winning uit kleine velden gut uitwerken en daarbij
ook de ervaringen in FrielJand r.uJt betrekken. Bind van 2016 zou u hierover meer informatie
kunnen verstrekken. Wij hechten er als lokale overheid veel waarde aan om un de voorge«tareven
repretentatieve nulsneting nadere voorwaarden te verbinden wat betreft het üjdtlbestek
waarbinnen dit gedaan moet worden (er wordt immen al gu gewonnen).

°"' .__,..
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Daarnaast verzoeken wij bij deze voorwaarden een zodanige werkwijJ:e op te nemen waarbij
wordt voof8t!1Cfueven (zoab mogelijk in Friesland wordt gehanteerd) dat in elk geval een
onafhankelijke inltanti�orpniNtie ingachakeld wordt wellce de nulmeting beoordeeJ L

dàill
1. Wij advileren zo spoedig mogelijk te komen met een duidelijke regeling ten aanzien van
bouwkundJge (repn!IN!ntatieve) metingen un gebouwm en bouwweicen.
2. Wij advileren te komen tot een adequate regeling YOOr tehldemelding. afdoening en
vergoeding van achadet en comptnatie van aUe bijkomende neptieft effecten. Daarbij verzoeken
wij u zo tnel mogelijk een onafhankelijke beoordellnpcommillle In te atellen.
3. Wij advileren u om aan uw lnltemm.ingebeuit
l de voorwaarde te verbinden dat Vennilion
verplicht ia om een uitgebreide bouwkundige vooropname uit te YCN11W1 voor het gebied dat
binnen het mogelijke invloedsgebied van de voorgenomen winning vaJt.
4. Wij lldvfleren u om in uw iNllemminpbealuit voor dit winninglplan de verplichting oP te
nemen dat. naast de vergoeding van schade, ook de lc.olten dfe voortvbrien uJt �de
snaatNgelen, uitgevoerd door derden, inzichtelijk gemaakt en wrgoed worden door Vermllion
•
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Bad=rdell•
De bodemdaling ten gevolge van de guwinning Eelveen al naar verwachting klein zijn en kleiner
dan de autonome bodemdaling. Bchter, in het gebied bevinden zich meerdere guwinnlngen. met
elk een eigen winninglplan waar decentrale overheden afzonderlijk over kunnen advieeren. Het
totaaloverzicht van het effect Vin alle winningen bij elkaar ontbreekt. Dil is voora l van belang waar
bodemdaling&konunen elkaar overl1ppen of vlak naast elkaar liggen. Een dergelijke aanwlling zal
de advi9C!ring ten goede komen en meer duide1ljkheid verechaflen naar de inwonen. Hebelfde
geldt voor extra bodemdaling ten gevolge van andere mijnbouwactiviteiten zoab zoutwinning en
waterinjectfe in de iegto. Wij zijn van mening dat in bet winplan bijvoorbeeld onvoldoende
rekening is gehouden met de toename van de waterhljec:tie van Nijensleek (rJ.e ook punt •water-
afvoer") en de mogelijke effecten hiervm\.
2.

Verder wordt in paragraaf 6.1.4 benoemd dat er een

meetpl.n wordtoppMlcl. Voonfpand aan

de deftnidf!ve VUlltelUng va\ dit meetplan. hebben wij grug buage in het mnaipt meetplan en de
advte.n die het SodM hier op pelt. Hetpefl OllW de� vut te llellen of de elementen
die van belang djn voldoende àln mr•amomen In het meelplm.

Wij vlndm het van groot belang dat geduNnde de winning (en de periode &ama) wordt gemorü
tord of de werblipr.e boclmMWing °"__.'blijft� met de wrwadde mlJdmale bodemdaling
van 1

ew
c:mûimeler. Dit ia ook wn belang \'OOI' het Nglerw1 van grond- en opperviakt"'8rltmr.den

die� bij de gebruibfunctlet in het gebied. DMmult ligt langt de &.nwijbr Aa (en sij
bebn) totaal mgeveer 20 ldlometilr waterbring dieavduJ11 fn het ....... Vin wateroverlast
op de direct aanliggende gronden. Dae kellngen mrpn er voor dat walllltaftdm worden
gekeerd die optreden met een kant van tx per 10 Jur tot 1x per 100 fair. SfgnlfiCllnle verlltging van
dae keringen Jeidt tot saruc:twwle veihaging van de kans op� In de omgeving
In het addendum van 19 mei jl. fs nader onderzoek uitgevoerd ten aanzien van eeitmolopche
mfro'' Hf't lijkt 4"rg�r den voore f voorsreid

blijft er sprake van otcgorie l. Vcnnilion
peft aan dat dan vo.lttaan kan wordm\ met het meetsysteem van KNML Bij het winplan Wapse
wu ook sprake van cat. l maar hier adviMerde Tc:bb om eigen meetapparatuu.r te plaatsen.
In de recente toelichting op het winplan ia aangegeven dat het KNMI meetnet hierdoor uitgebreid
kan worden en nauwkeuriger meetregfstraties kan doen ook voor het veld Eesveen .
o.. ._.,.

maar toch
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&llda.
1. Wij advileren u in aanvulling op de bod� voor individuele guvelde\ een
rqionale ove-zichtslcurt md de aunulatieve bodt!'ll'ldallng ten gevolge van alle pewfnnmg.
ectiviteiten in dat gebied, op te laten nemen in winnlnpplannen en dit mee te nemen in uw
besluitvorming voor dit winnklglpl.n. Ingeval sprake la Yin overige bodmu:laling veroonalcende
mijnbouwactiviteiten in de regio, zoals zoutwirvdng en waterinjectie, dienen die eveneens
opgenomen te worden in de overzichtlbarL
2.

Wij Yer'Mldlten geen slgnlfkante gevolgen voor het wa� en de oppervlalctewater

kwaliteit. Wij adviten!n u een 1naximale bodemdaling te verbinden aan uw instenuningsbet.tult
met een

numerieke waarde en bencibleeclte voor de bodm\daUng tot aan het moment dat de

winning stopt (prognose volgens het winplan is 2027) en de naleving hiervan ter cmtrole voor te
legen aan het SodM.

3. Wij advileren u ON voonfpand aan de definitieve vaststelling 'Hn het meetplan voor de
bodemdaling hierop inzage te geven. Ournaut advble.ren wij u bij het inltemmfnpbesluit op te
nemen dat wij tijdig op te hoogte gesteld worden mocht gedurende de winning bUJken dat de
bodemdaling ab gevolg van deze gaswinning niet binnen de in het winninpplan aangegeven
grenzen verlopen.
4. Metingen rondom leltmidteit. voor mveJ" wij kunnen beoordels\, zijn hiervoor pen
mutregeJen opgenomen in het winplan. Wij advileren u richting Vennilion voorwaarden te
stellen om flequent �te overleggen uit het meetnet van het KNMI en de gemeente
bequent te informeren over de bodeJn&esteldheld en mogelijke telsmidtelt. hoe lcleln ook. De
frequentie laten wij aan u over aangezien wij geen informatie hebben wanneer en hoe vaak gebruik
gemaakt wordt van het betlelfmde meetnet.
3.Ull"*undcMiJllaieçhc d*R'D'lp:m bet�
Vanwege het feit dat er tprûe tl VII'\ een exploratieboring, is er nog veel Ol\llekerheld over de
omvang van de mogelijk un te treffen guvoorraad en de eigenschappen van het voorkomen.
Ingeval er meer gu � wordt dan gebruikt is als input voor de bodemdaling. en
eeian.t.che rief.coanaly.e ln het huidige winningsplan of in het geval dat de eigenechappen van het
voorkomen 1tgnifk:ant afwijken dienen de bodemdalinp- en seltmilche risicoenal)'le opnieuw
bepaald te worden. Mogelijk zal dan ook een nieuw wtmlnpplan Ingediend moeten worden.
.dim
Wij llClvileren u Vennllion zo tp>edig mogelijk te laten rapporta-. over de door de boring
Baveen-02 aangetroffen hoeveelhei d koolwateasaoflen m elpnlc:happen van het voorkomen en
d-.e rapportage ter goedburing un het SodM te laten voorleggen. De overige advilleurs (voor dit
wlrmingaplan) dienen hierover zo spoedig mogelijk te worden getnformeerd. Indien tpreke is van
algnfftcante afwijkJngen t.o.v. de prognoees, dient een nieuwe winnhlgtplan te worden ingediend .
4.Wmgfypcr
Het gaat bij dJt winplan met name om de 2e put op de bestaande winlocatie. De winloade t.e1f ligt
aan De Wulpen In Eeaveet\ in de gemeente Steenwijlcetlmd. Het gasveld dat aangeboord gut
wordm, ligt in de gemeente Westerveld, voor een groot deel onder Wapeerwen . Er tl een
vergunning voor Beaveen-01 om maximaal 100 miljoen ins gu te winnen. Tot un nu ia hiervan
ongeveer 40 miljoen gewonnen. Uit Eesveen-02 verwacht VermiUon tu11en 100 en 6.10 miljoen m'
naar boven te halen tot aan

2027. Aan het eind

zal zijn van een bodemdaling van max. l

cm.

van

beide producties wordt verwacht dat er sprake

Dae verwachting is gebateefd op een metfng uit

2015 en de gegevens van de niet meer in werking zijnde put NijeNJeek.

o.u�
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In de put van Nijensleek vindt nu waterlnjedie plaats afkomstig uit f!esveen.-01 . Uit het voor

liggende winplan van Besveen-G2 wordt niet duidelijk of dat vrijgekomen water ook nur Nijen
sleek gaat. In de mondelinge toelichting door uw ambtenaren en VermUion is aangegeven dat dit

het water uit de nieuwe put ook nar Nijensleek guL Uit het winplan is niet du.klellfk of de
capaciteit van Nijensleek voldoende is en wellce gevolgen dit heeft voor de vergunde tituatie bij
Nljenlleek .
De locatie Nijentleek aan Boesd\lsteeg ligt In de gemeente Weaterveld . Op 9 februari 2010 heeft
uw

Miniaterie un Vermilion toestemming gegeven om formatiewater in de diepe ondergrond te

Injecteren op de locatie Nijensleek. In de voonchriften behorende bij dUA' betchilddng 1$ opge
de meet· en registratieverplichtingen jurlijb worden geivaJueerd en In de vorm van
een Jurrapportage worden ingediend bij EZ. WIJ zijn niet betrokken bij die junappotget
ta en
lcennen dae dan ook niet. P.en toename van waterinjectie/Wateropslag van Nijenaleek en de
mogelijke effecten hiervan zijn niet meegenomen In het wlnplan voor Besveen-02.
nomen dat

dllál
Wij adviseren u hier bij de verdere besluitvorming op in te gaan of in elk geval de effecten hiervan
in beeJd te (laten) brengen. Daamaut vragen wij u om inage te krijgen in de verpUchtingen van
Vermilion unpanc:le de waterinjectie in Nljenlleek.
5. Uityoerir)a
Het wlnplan gaat niet in op de periode d.in!ct na de proeft>oring. Deze proefboring vindt begin juli
2017 plaats. Hel gu dat hier uit gewonnen word� w� naar wij aaMement geleverd. De
ervaring in Wapse is dat er een iopnumde weil-test is gedaan en dat wimûng binnen de periode

"proefboren" erg lang duurde. Na de proefboring volgde de procedure rondom het winplan,
zo ook nu in Eesveen. Dit is voor de omgeving lastig uit te leggen omdat djdena en na de proef·
boring "gewoon* gas gewonnen wordt en de procedure voor het winplan nog loopt. Hel lt JUd..
zaa m om inwoners maar ook de gemeente actief te Informeren .,,,_. de stappen (en mogeUjb
� toestemmingen) die gezet worden voor, tijdens en na een proefboring.
van

&mil
Wij advlw u bij uw itulemmirtpbelth of zoveel eenm, indien � heJder en ldequaat te
coaununkleren rid1tfrtg inwonen, dorplgemeerulcfppen en bebokbft onmedln .,,,_. het
verloop van de boring en winning erna.
Wij zien uw ractie op ons advi• graag tegeruoet.
juridilch
beleideldvileur milieu van de afdeling Inwonen 4't � llleloonnuauner 14 05 21.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende en duidelijk te hebben geînfos:rneerd.
Als u vragen heeft .,,,.. deze brief kunt u contact opnemen met

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland.
de NCl'elaria,

°"'*"'-'*

,.,,_

de wumemend bu1genaeester,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
tnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Naam: (eigen naam)
Adres: (eigen adres)

Plaats en datum:

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:

1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen

gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van

Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari

2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse

voo r

geînduceerde seismicftelt In Nederland'. De

bebouwing In de dorpen en wijken binnen een straal van S km vanaf de randen van

het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, &een huis Is aelijk. Ik se
t l dan
ook dat 100% van de opbouw in de seïncludeerde gebieden een bouwkundige ().
meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er In een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor i n aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met ken nis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprinclpe door slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
•

schade aan gebouwen bulten het winningsveld groter kan zijn dan dicht erbij het

winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen In de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de ().
meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
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(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor

bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbeslult winnlngsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij

hij het bedrijf Vermilion

Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
edoeld in de mijnbouwwet

en

de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een

goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te

registreren (bron: Tcbb

Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswlnningsvelden
produktie genomen
Hoeve , Vinkega,

hetzij reeds in

hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den

Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het

inschatten van risico's in zijn gehee l beoordeeld dient te worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afwesing van risico's.

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze
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archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling dri

en gevolgen voor voorraden grondwater is

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebled ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven

wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze ligen thans
niet ter inzage, een en ander is
een

In strijd met de wet nu bij wijz iging of uitbreiding van
reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure

noodzakelijk Is.

14. Daarnaast st e l ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving,

hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmlngsplan komt voor

deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning,

C02 opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht Is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Handtekening:
Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Eesveen
Postbus 248

1 5 DEC 2017
2250 AE Voorschoten

Nijensleek: 10-12-2017
Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen' door Vermilion Energy
Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1.

In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen
gering is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit
(aardbevingen) wordt gesteld op 42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5

op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de'worst-case' scenario 50% ( 42%

+/- 8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van
het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan
ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te
kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw.
Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten
worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van
een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn.
opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.
2.

Vooraf aan de winning moet het, voor de bewoners in het gebied, duidelijk zijn hoe
de 0-meting en de schadeprocedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbete
ring (aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient
ook verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit
alles gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast
voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
1
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3.

Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden
niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf
communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee
wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst
duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.

4.

Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure
met onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion
Energy opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals
bedoeld in de mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een
goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.

5.

Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).

6.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de
gemeente Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties
opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist
in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te
voorkomen.

7.

Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier
van aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is
stel ik dat er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de
produktienormen controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een
handhavingstraject gestart.

8.

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in
productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den
Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het
inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dientte worden door het SodM en
TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden
in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit
zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's

9.

Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende is gemotiveerd wat de gaswinning voor deze
archeologische- en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief
veranderd.

2
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10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is
onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling
verbonden gebieden.

11. Niet meegenomen is dat op geringe afstand een zandwinningsgebied ligt wat nog 20
jaar door produceert, onduidelijk is wat het effect van de winning hierop is.

12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.

13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangegeven
wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans
niet ter inzage, e.e.a. is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een
reeds vergunde activiteit een nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk
is.

14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving, neergelegd in een voor de decentrale overheden bepleitte regionale
overzichtskaart waarop de cumulatieve effecten van alle gaswinning- en overige
mijnbouwactiviteiten in de regio zichtbaar zijn, gezien toekomstige ontwikkelingen
(afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag, geothermie).

15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op
deze plaats noodzakelijk is.

Ter afsluiting verzoek ik u mij te bevestigen dat mijn bezwaarschrift, bestaande uit 3 pagina's
genummerd 1, 2 en 3, is ontvangen en In behandeling is genomen en mij, cq. mijn recht opvolgers,
woonachtig

, als belanghebbende(n) bij u staan ingeschreven.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Hoogachtend,
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Betreft: zienswijze inzake Ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen deefL\ �
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Geachte heer, mevrouw,

Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering
is (geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit

(aardbevingen) wordt gesteld op 42% {+/ 8%) met een maximale magnitude van 2,5
op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari
2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst case' scenario 50% ( 42%

+/- 8%

bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de

'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde selsmiciteit in Nederland'. De
bebouwing in de dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het
veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, geen huis i s gelijk. Ik stel dan ook
dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0 meting door
een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen
of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. Inclusie van de
gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door een
onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10 - 20
meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door•
slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het
winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele
vervelende ervaringen in de winningsgeb ieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners In het gebied hoe de 0
meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook
verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles
gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor
bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmings programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuni ceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de
het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het
winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel Ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion opnieuw
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opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en
bodemdaling) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger
bevingsgolven en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb
Technische commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten
Mijnbouw).
6. staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente
Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een
plan van aanpak van Vermilion en SodM or.i dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van
aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat
er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen
controleert. Bij overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie
genomen hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve,
Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van
risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee
refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die
voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend
of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot
een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische
en bodemkundige waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht.
Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende
aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar
door produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit
deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening,
Waterwet en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt
dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter
inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of uitbreiding van een reeds
vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk is.
14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste
omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze
omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02
opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen
voor het uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze
plaats noodzakelijk is.
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16. De winningsvelden Vinkega, Eesveen, Wapse, Nijensleek, (Wapserveen en Vledderveen in voorbereiding)
liggen alle rondom het gebied met als kern Wilhelminaoord en Frederiksoord/Nijensleek. Zoals u weet is dit
gebied aangemerkt als beschermd dorpsgezicht (2009) en ligt er een nominatie voor Werelderfgoed 2018
waarbij dit gebied bovenaan de lijst staat. Dit betekent dat de nominatie vrijwel zeker wordt verfeend door de
Unesco. De Maatschappij (Kolonien) van Weldadigheid speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Aangezien de
gaswinningen onder het grondgebied komen van Wilhelminaoord, Frederiksoord/Nijensleek maak ik mij grote
zorgen omtrent onze rijksmonumenten alsmede over onze eigen woning(dorp) als particulier. Bodemdaling zal
hier ook plaatsvinden en ik vind uw huidige voorstel tot enige garantie onvoldoende. Ik eis dan ook dat u in
contact treedt met het Ministerie van Onderwijs (v .. w.b. onze monumenten) en de Unesco Nederfand en de
Unesco

Internationaal

te

Parijs.

Mijns

inziens

hebt

u

verzuimd

deze

partijen

te

betrekken

in

uw

gaswinningsplannen. Het kan toch niet zo zijn dat Nederfand een verdrag met de Unesco ondertekent (1992)
waarin staat dat de landen die het verdrag hebben geratificeerd, met elkaar hebben afgesproken dat zij zich
zullen inzetten voor identificatie, bescherming, behoud, het toegankelijk maken en het overdragen aan
komende generaties van die erfgoederen die binnen hun landgrenzen aan de criteria van Unesco voldoen. U
aanvaardt in uw winningsplan een zeker risico waarbij onze monumenten en huizen gevaar lopen. Dit strookt
niet met regels van de Unesco. De winning van (toekomstige) bovengenoemde gasvelden moet dan ook direct
(voor altijd )worden stilgelegd.
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Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging wlnningsplan Eesveen/Vinkega

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winn ingsplan Eesveen.

Nulmeting
In het ontwerpbesluit is te lezen dat U Vermilion de verplichting oplegt een representatieve
nulmeting aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning te Eesveen. Maar
wat u onder representatief verstaat is mij niet geheel duidelijk. Daarbij gaf een voorlichter van
Vermilion aan tijdens een voorlichtingsavond dat zij een nulmeting aan woningen niet nodig achten
gezien hun prognose van verwachte verzakkingen. Dit is gebaseerd op een gecalculeerde module, en
staat in mijn ogen geheel los van praktijkervaring. Ik heb net een woning gekocht in Wilhelminaoord,
2onder1kap woning. Ik hoop dat u zich kan voorstellen dat ik niet vertrouw op een peiling op papier.
lk wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting van mijn woning wordt gemaakt.

Schadeafhandeling
Schade is nooit geheel uit te sluiten en het is voor mij van groot belang dat de onafhankelijkheid en
objectiviteit van de eventuele schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd is.
Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke
schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook voor zorgen dat wanneer Vermilion, vanwege
onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet meer of onvoldoende aan zijn financiële
verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en compensatie te allen tijde is gegarandeerd
door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit het Waarborgfonds mijnbouwschade niet
moeten beperken tot natuurlijke personen maar verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net
als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit
gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de
gaswinning.

Onzekerheden
In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en
bodembeweging als klein beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat
gedurende de gaswinning en de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling
overeen blijft komen met de te verwachten maximale bodemdaling van10 millimeter. Zij adviseren
verder om de voorwaarde op te nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte
worden gesteld wanneer de bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen
verloopt. Staatsbeheer gaf aan controle uit te voeren naar de bodemdaling over 5jaar. Hun prognose
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is een daling van 4cm. Mag ik hierbij duidelijk aankaarten dat zelfs 2cm een grote scheur of scheuren
kan veroorzaken in een woning.
De decentrale overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de
cumulatieve effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio
zichtbaar te maken.
De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik als
bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift op te
nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijns inziens het burgerperspectief.
Communicatie

In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect van leesbaarheid, en dus het
burgerperspectief, niet aan de ministeriële toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen/ Vinkega. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de
hoogte houdt.
Hoogachtend,
Handtekening:
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Vledder, 8 december 2017
Betreft: Ontwerp-inste mmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega
Geachte Minister,

Als inwoner van de gemeente Westerveld maak ik gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in
te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.
Nulmeting
Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermilion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen /Vinkega. U geeft in
het voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat.Vanwege de grote onzekerheden
is een goede nulmeting van groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan
de winning er een nulmeting van mijn woning wordt gemaakt.
Schadeafhandeling
In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd zijn. Mijns inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er ook
voor zorgen dat wanneerVermilion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet
meer of onvoldoende aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie te allen tijde 1s gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermilion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.
Natuurwaarden
In .rle

cmge'.ting \laP. de wir.nir.g komen beschermde soorten voor �je g1:>stoord wor_d1:!J1 door licht en

geluid. Uit de rapportages komt niet duidelijk naar voren wat de effecten zijn op beschermde soorten
en er is eveneens geen nulmeting gedaan. Ik wil dat veen uitgebreide natuurtoets wordt gedaan met
nul metingen.
Alles overzie

• en ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp instemmingsbesluit

w· ni gsplan Ee

n. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
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Wapse, 12 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion
Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is
(geen significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen)
wordt gesteld op 42%

(+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van

Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans
op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42%

+ 8% bron TNO rapport 2012

R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor
geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de dorpen en wijken binnen een
straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen;
geen huis is gelijk. Wij stellen dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde
gebieden een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten)
moet hebben om vast te kunnen stellen of er sprake is van schade aan gebouwen ten
gevolge van gaswinningsactiviteiten. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking
komen zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de
bodemstructuren van een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens
het zgn. opslingeringsprincipe door 'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor
schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het
winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in
Groningen en Drenthe.

Beoordeling schade door bodembewegingen (dalingen en trillingen) en cumulatieve
effecten.
2.

In bepaalde gebieden is er sprake van overlappende effecten van gaswinningen,
bijvoorbeeld binnen een straal van 5 kilometer van de randen van de gasvelden, zoals
Vermilion ook heeft gebruikt in de seismische risicoanalyse (SRA) voor ESV-2. Vermilion is in
deze regio de uitvoerder van de gaswinningsprojecten Eesveen (ESV-1 en ESV-2), Vinkega en
Wapse en zou een totaaloverzicht moeten hebben van cumulatieve effecten van de
gaswinning.
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Dat zou ook de analysemethodes en berekeningsmodellen van de SRA en de uitkomsten

daarvan in de risicomatrix kunnen beïnvloeden. In het ongunstige geval zou dan een risico in
categorie Il de uitkomst kunnen zijn voor die overlappende gebieden. De minister gaat hier
maar ten dele op in onder andere door TNO de opdracht te geven een overzichtskaart van
dit gebied te maken.
In een potentiële probleemanalyse, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming, zouden
de gevolgen van een categorie Il uitkomst moeten worden meegenomen, zeker omdat voor
ESV-2 alléén Mmax van 2,5 op de schaal van Richter bepaald is, nota bene de
overgangswaarde van categorie 1 naar categorie ll.

Als bewoners in een overlappingsgebied verlangen wij een adequate bouwkundige nulmeting
aan de gebouwen op ons woonert
te Wapse, op kosten van Vermilion en uit
te voeren door een erkend onafhankelijk bureau.
3. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting
en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering
(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt
te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door
Vermilion. Tevens dient daarbij de omgekeerde bewijslast voor bewoners te gelden zoals
ook in Groningen toegepast.
4. Schade bepalin� schade regeling en schade afwikkeling.
Ter voorkoming van rechtsongelijkt'teid in de behandeling van schades van burgers in
gebieden van kleine gasvelden en burgers in het grote, zogenaamd 'unieke', Groninger
gasveld, dient de minister de adviezen van de provincie Drenthe en de gemeenten
Westerveld en Steenwijkerland en van de Mijnraad te aanvaarden en te verwerken in zijn
besluit, daarmee de uitspraak van de rechters inzake de schaderegeling voor gedupeerden
van het Groninger gasveld, respecterend.
5. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project
afstemmingsprogramma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet
gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in het
ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en
onzekerheid gevoed. Dit moet eerst duidelijk zijn voor het winningsplan in gang wordt
gezet.
6. Daarnaast stellen wij dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy
opnieuw opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de
mijnbouwwet en de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te
voeren en dit vast te leggen in het ontwerp winningsplan.
7. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings- en
bodemdaling-) sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven
en zijn relevanter om schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische
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""'-commissie bodem beweging en het OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
8. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het
overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan
van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te voorkomen.
9. Wij stellen dat het bedrijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van

aanleveren van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stellen wij dat
er een onafhankelijke toezichthouder (SodM) maandelijks de productienormen controleert.
Bij overschrijding van de normen wordt een handhavingstraject gestart.
10. De bandbreedte van de te winnen hoeveelheden per dag is in de vergunningsaanvraag zo

ruim omschreven dat er piekbelastingen kunnen optreden waarvoor geen goede risico
analyse is.
11. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie

genomen hetzij nog in voorbereiding voor in productie name (o.a. De Blesse, De Hoeve,
Vinkega, Noordwolde, Wapse, Wanneperveen, Nijensleek). Wij stellen dat het inschatten
van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Daarmee
refereren wij tevens naar onlangs bekend geworden lekkage uit velden in Groningen die
voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment onvoldoende bekend of
deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een
andere afweging van risico's.
12. Gebied waar gewonnen wordt, heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde.

Daarnaast bevat het gebied vele monumentale panden, te denken valt aan gebouwen van
de Maatschappij van Weldadigheid die momenteel kandidaat zijn voor een status als
UNESCO Werelderfgoed, karakteristieke oude boerderijen, kerken en hunebedden.
Onduidelijk en onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische-,
bodemkundige en monumentale waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
13. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans

op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende
aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
14. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken. Dit is met name

van belang voor delen van het Holtingerveld, het Drents-Friese Wold en diverse
landgoederen, zoals de Eese.
15. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit.

Deze zijn niet getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet
en overige wetgeving die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat
noodzakelijke besluiten gecoördineerd worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een
en ander is in strijd met de wet .
16. Daarnaast vind ik het van belang dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de
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'- naaste omgeving, hetzij gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor
deze omgeving gezien toekomstige ontwikkelingen {afvalwateropslag, zoutwinning, C02
opslag, geothermie).
17. Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren met het productiewater van de nieuwe

productieput ESV-2 en wat de eventuele gevolgen hiervan kunnen zijn.
18. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en maakt plannen voor het

uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats
noodzakelijk is.
19. De Raad van State heeft in haar recente uitspraak over de gaswinning in Groningen

bepaald dat de minister eerst aan moet geven of er geen mogelijkheden zijn om de vraag
naar gas te verminderen. Het is strijdig met deze uitspraak om, voordat die vraag door de
minister beantwoord is, al door te gaan met winning uit nieuwe velden.

Handtekening:
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Ministerie van Economische Zaken
Inspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

19 OEC 2017

Nijensleek, 13 december 2017.

Geachte heer/mevrouw,
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerp
instemmingsbesluit voor het gewijzigde winn,iog�plan Eesveen ter inzage. Met deze brief
willen wij reageren op uw ontwerp-instemmingsbesluit.

Op de inloopavond van 23 november 2017 in Wilhelminaoord hebben wij gesproken met
een medewerker uw Ministerie en een medewerker van Vermillion over een bouwkundig
onderzoek voor onze woningen.
Vanuit het Ministerie werd aangegeven dat er als voorwaarde in het ontwerp
instemmingsbesluit is opgenomen dat onderzoek gedaan moet worden binnen het
gebied. Het gaat hier dan om een nul-meting. Aangegeven werd dat er een lijst is van
panden die hiervoor in aanmerking komen. Deze lijst zou in overleg met de gemeente
worden samengesteld. Vervolgens bleek uit navraag bij Vermillion dat er nog geen
sprake is van een dergelijke lijst. Ook werd aangegeven dat deze lijst niet in
samenspraak met de gemeente werd opgesteld. De opdracht wordt uitbesteed aan de
extern bureau, die een dergelijke selectie maakt.
Wij begrijpen hieruit dat er al onduidelijkheid is over de invulling van de voorwaarden die
aan het instemmingsbesluit zijn verbonden. Wij maken ons hier zorgen over. Een extern
bureau zonder specifieke gebiedskennis wijst een aantal panden aan. Ons pand aan de
in Nijensleek is aangewezen als een rijksmonument. Het lijkt ons niet meer
dan logisch dat ons pand in aanmerking komt voor een bouwkundig onderzoek.
Ons pand aan de

ligt in het beschermd dorpsgezicht van

Frederiksoord. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de Koloniën van Weldadigheid
als werelderfgoed (https://www.kolonienvanweldadiqheid.eu/koloni%C3%ABn
werelderfgoed ) aan te laten wijzen. Matcht gaswinning met de uitgangspunten van het
behoud van de unieke kenmerken van dit gebied? De consequenties van gaswinning aan
gebouwen is op dit moment niet te overzien.
Graag willen wij inzage in de lijst van panden die opgenomen zijn/worden. Mochten onze
panden niet op deze lijst staan dan willen wij met deze brief verzoeken om een opname.
Wij verzoeken u om onze woningen bouwkundig te laten onderzoeken voordat u overgaat
tot instemming. De kosten voor deze onderzoeken zijn uiteraard voor rekening van
Vermillion.
De gevolgen van gaswinning zijn op korte termijn niet duidelijk. U geeft aan dat
Vermillion aansprakelijk is voor eventuele schade, maar hoe heeft u dit afgedekt? Wat als
Vermillion over 5 jaar niet meer bestaat? Wat dan?
Er wordt ook gesproken over water injecteren in de bodem. Onduidelijk is welke
gevolgen dit heeft voor de bodemgesteldheid en/ of kwaliteit. Wilt u dit nader (laten)
onderzoeken?
Gelet op de ligging van de locaties Winningsplan Eesveen en Winningsplan Steggerda
verzoeken wij u met klem om in de voorwaarden aan uw instemmingsbesluit een relatie
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aan te brengen tussen deze locaties. De locaties zijn nu afzonderlijk beoordeeld, maar
gelet op ligging is het niet ondenkbaar dat de boringen een versterkend negatief effect
op elkaar hebben.

Voor de volledigheid merken wij ook op dat de locatie Wapse relatief

gezien op korte afstand ligt.
Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging van u. Wilt u ons op de hoogte houden
van het verdere verloop van de procedure rondom het instemmingsbesluit?
Heeft u nog vragen? Wilt u dan contact met ons opnemen? Wij zijn bereikbaar op
emailadre

Met vriendelijke groet,

Een kopie van deze brief is gemaild naar de gemeente Westerveld.
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Wi�ningsplan Eesveen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Datum: 3 december 2017

Betreft:

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen

Geachte heer/mevrouw,
Hieronder treft u onze zienswijze aan op de Aanvraag Instemming Eesveen Winningsplan van
Vermillion Energy Netherlands BV. Onze zienswijze heeft betrekking op het voorkomen van, de
vaststelling van en vergoeding van schade die het gevolg is van gaswinning vanaf de mijnbouwlocatie
Eesveen.

1.

Winningsplan en advisering overheden

Het winningsplan van Vermillion Energy Netherlands BV versie 2.0 d.d. 22 februari 2017 geeft aan dat
de vergunningaanvrager verwacht dat geen schade zal optreden als gevolg van bodemdaling en/of
bodemtrilling. In hetzelfde document wordt aangegeven dat de kans op een beving als gevolg van de
winningsactiviteiten 42% is. De maximale kracht wordt op minder dan 2,5 geschat. TNO komt in haar
berekening op een maximale magnitude van net onder 2,5.
Daarom wordt geen schade van betekenis verwacht. De vergunningaanvrager vermeldt verder dat de
dekkingsgraad van het seismometer-netwerk daar waar nodig verbeterd zal worden.
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2.

Zienswijze

Wij achten deze conclusie dermate onzeker en weinig concreet dat nader onderzoek noodzakelijk is
en dat meer concrete afspraken moeten worden gemaakt over hoe eventuele schade wordt
vastgesteld en vergoed alvorens tot winning kan worden overgegaan.
Wij zouden graag zien dat gebruikers en eigenaren actief betrokken worden bij het opzetten en
uitvoeren van bouwkundige nulmetingen. Met name dienen gebruikers en eigenaren, indien zij dat
wensen, kosteloos een bouwkundige nulmeting te kunnen laten doen door een onafhankelijk
ingenieursbureau.
Met name zouden wij graag zien dat onze woning deel uitmaakt van de nulmeting.
Ook dienen gebruikers en eigenaren actief geïnformeerd te worden over de uitkomsten van deze
bouwkundige nulmetingen en de uitkomsten van periodieke metingen. Tot slot is voor de gebruikers
en eigenaren van belang dat eventuele schade effectief en efficiënt wordt afgewikkeld. Ook hierover
dient op voorhand duidelijkheid te bestaan.
Graag ontvangen wij van u een bevestiging dat u deze zienswijze tijdig heeft ontvangen.
Tot nadere toelichting graag bereid,

Hoogachtend,
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Steenwijk 9 december 2017

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Eesveen door Vermilion Energy
Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)

Geachte heer, mevrouw,
Onderstaand mijn zienswijze:
1. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is (geen
significante schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) wordt gesteld op
4 2% (+/-8%) met een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198;
Winningsplan Vermilion februari 2017). Zienswijze: De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case'
scenario 50% ( 42% +/-8% bron TNO rapport 2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de
'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. De bebouwing in de
dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren sterk in
bouwkundige eigenschappen, geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de
geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE
aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van
schade aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld
moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een
diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door
'slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het
winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende
ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe.
2. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en schade
procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering (aardbevingsbestendig maken ) waar
nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van
'waardevermindering aan woningen'. Dit alles gefinancierd door Vermilion. Tevens dient daarbij de
omgekeerde bewijslast voor bewoners zoals ook in Groningen toegepast.
3. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project afstemmings

programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet gecommuniceerd of
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uitgevoerd ondanks de uitdrukkelijke paragraaf communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit
winningsplan Eesveen. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook
dat dit eerst duidelijk moet zijn voor het winningsplan in gang wordt gezet.
4. Daarnaast stel ik dat de verantwoordelijke minister de huidige ontwerpprocedure met
onmiddellijke ingang stopzet en opnieuw inzet waarbij hij het bedrijf Vermilion Energy opnieuw
opdracht geeft om de paragraaf communicatie en participatie zoals bedoeld in de mijnbouwwet en
de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' op een goede manier uit te voeren en dit vast te leggen in
het ontwerp winninsgplan.
5. Monitoring zou in tegenstelling tot wat nu het geval is met combinatie (trillings en bodemdaling)
sensoren uitgerust moeten worden. Deze meten nauwkeuriger bevingsgolven en zijn relevanter om
schade aan gebouwen te registreren (bron: Tcbb Technische commissie bodem beweging en het
OMEM Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw).
6. Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld
als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de
vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en
SodM om dat hier te voorkomen.
7. Ik stel dat het bed rijf Vermilion verantwoordelijk is voor een transparante manier van aanleveren
van cijfermateriaal aan betrokken burgers. Als dit niet het geval is stel ik dat er een onafhankelijke
toezichthouder (SodM) maandelijks de produktienormen controleert. Bij overschrijding van de
normen wordt een handhavingstraject gestart.
8. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in produktie genomen
hetzij nog plannen voor in produktie name (o.a. De Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse,
Wanneperveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te
worden door het SodM en TNO. Daarmee refereer ik tevens naar onlangs bekend geworden lekkage
uit velden in Groningen die voor extra mijnbouwschade hebben gezorgd. Het is op dit moment
onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen
leiden tot een andere afweging van risico's.
9. Gebied waar gewonnen wordt heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Onduidelijk en
onvoldoende gemotiveerd is wat de gaswinning voor deze archeologische- en bodemkundige
waarden doet. Bodemopbouw wordt definitief veranderd.
10. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op
vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat
geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden.
11. Niet meegenomen dat op geringe afstand zandwinningsgebied ligt wat nog 20 jaar door
produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed.
12. Provinciale ontwerp-ontheffingen stiltegebied en duisternis ontbreken.
13. Het gaat in het ontwerp winningsplan Eesveen om een wijziging of nieuwe activiteit deze zijn niet
getoetst aan de Wet natuurbescherming, Wet ruimtelijke ordening, Waterwet en overige wetgeving
die de fysieke leefomgeving betreffen. Aangeven wordt dat noodzakelijke besluiten gecoördineerd
worden maar deze liggen thans niet ter inzage, een en ander is in strijd met de wet nu bij wijziging of
uitbreiding van een reeds vergunning activiteit nieuwe vergunning en nieuwe procedure noodzakelijk
is.
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14. Daarnaast stel ik dat gezien de hoeveelheid mijnbouwactiviteiten in de naaste omgeving, hetzij
gepland, hetzij al in uitvoering, er een afstemmingsplan komt voor deze omgeving gezien
toekomstige ontwikkelingen (afvalwateropslag, zoutwinning, C02 opslag, geothermie).
15. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het
uitfaseren van aardgas. In dat licht is het de vraag of extra gaswinning op deze plaats noodzakelijk is.
16. Op dit moment kampt de woonwijk Oostermeenthe al met wateroverlast doordat water
moeizaam zakt. Hierdoor staat er soms dagenlang water op de grasvelden en in sommige tuinen.
Wat heeft een verdere daling van de bodem hierop voor gevolgen?
17. op dit moment is er al een bodemdaling in de wijk Oostermeenthe. Duidelijk te zien aan het
verzakken van terrassen en trottoirs etc. Een versnelling van dit proces door de gaswinning zou
onwenselijk zijn en schade toebrengen.
18. Ondanks in het verleden diverse rapporten en metingen en het oordeel van deskundigen is
gebleken in Groningen dat bepaalde problemen toch optreden of uitkomsten anders zijn.
Voorbeelden zijn Groningen e n mijngebieden Limburg. De toekomst en d e gevolgen voor de
leefbaarheid en schades is dus zeker niet een vaststaand feit en kan uitlopen op een grote
schadepost.

Ik ben dan ook van mening dat er definitief geen gaswinnen zou pl aats moeten gaan vinden in deze
kleinen velden, mede gezien de klimaat doelen en risico's.
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen
Postbus 248
2500 AE Voorschoten.

28 Dfc2011
Eesveen, 10 december 2017.

Betreft : Ontwerp- instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen

Geachte Minister,
Als inwoner van de gemeente Steenwijkerland maak ik gebruik van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen.
Nulmeting

Ik lees in het ontwerpbesluit dat u Vermillion de verplichting oplegt een representatieve nulmeting
aan gebouwen en werken uit te voeren boven en nabij de gaswinning Eesveen. U geeft in het
voorschrift alleen niet aan wat u onder representatief verstaat. U motiveert de nulmeting om bij
vermoeden van mijnbouwschade aan het gebouw het oorzakelijke verband tussen gaswinning en
----gebouws�Ra9& te-kttrmen vaststeHeft-Vanwege �groteenzekerheden is

een

goede nttlmeting-van

-

groot belang bij schadeafwikkeling. Ik wil daarom dat voorafgaand aan de winning er een nulmeting
van mijn woning wordt gemaakt.
Schadeafhandeling

In uw ontwerpbesluit geeft u aan dat het risico op schade gering is. Maar schade is nooit geheel uit te
sluiten. Voor mij is van groot belang dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van de eventuele
schadeafwikkeling voldoende gegarandeerd is. Mijn inziens kunt u uw instemmingsbesluit pas van
kracht laten worden, nadat er een onafhankelijke schadeafhandeling operationeel is. U moet er voor
zorgen dat wanneer Vermillion, vanwege onvoorziene omstandigheden, in de toekomst niet meer of
onvoldoende aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen, de vergoeding van schades en
compensatie ten allen tijde is gegarandeerd door de Staat. U zou daarbij de schadevergoeding vanuit
het Waarborgfonds mijnbouwschade niet moeten beperken tot natuurlijke personen maar
verbreden naar alle rechtspersonen. Ik wil dat, net als u voor het Groningenveld heeft gedaan, het
principe van omgekeerde bewijslast geldt voor dit gasveld. Vermillion moet dan dus in geval van
schade aantonen dat de schade niet het gevolg is van de gaswinning.
Onzekerheden.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om het burgerperspectief
structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. In vind dat u in het ontwerp
instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt. In het winningsplan en
de technische adviezen wordt de kans op bodemdaling, bodemtrilling en bodembeweging als klein
beoordeeld. De decentrale overheden vinden het van groot belang dat gedurende de gaswinning en
de periode daarna wordt gemonitord of de werkelijke bodemdaling overeen blijft komen met de te
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verwachten maximale bodemdaling van 10 millimeter. Zij adviseren verder om de voorwaarde op te
nemen dat de betrokken adviserende partijen tijdig op de hoogte worden gesteld wanneer de
bodemdaling niet binnen de in het winningsplan aangegeven grenzen verloopt. De decentrale
overheden pleitten bovendien voor een regionale overzichtskaart waarop ook de cumulatieve
effecten van alle gaswinningsactiviteiten en overige mijnbouwactiviteiten in de regio zichtbaar te
maken. De decentrale overheden verwoorden hiermee goed het gevoel van onzekerheid waarmee ik
als bewoner van dit gebied kamp. Door het advies van de decentrale overheden niet als voorschrift
op te nemen in het instemmingsbesluit negeert u mijn inziens het burgerperspectief.

Communicatie
In het ontwerpbesluit geeft u aan dat u vindt dat de communicatie zorgvuldig en publieksvriendelijk
moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd. Jammer genoeg
past u dit nog niet toe en verwijst u slechts naar (traditionele) inloopbijeenkomsten voor inwoners.
De eerste keer was het zo druk dat wij weer naar huis gingen zonder informatie te kunnen krijgen
en de laatste keer kwamen wij binnen en werd gezegd dat de informatieavond al voorbij was, terwijl
dit in de krant anders vermeld stond. Het winningsplan en het ontwerpbesluit voldoen op het aspect
van leesbaarheid, en dus het burgerperspectief, niet aan de ministeriele toezeggingen.
Alles overziend ben ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit
wijziging winningsplan Eesveen. Ik ga er vanuit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte
houdt.
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