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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 lag het ontwerp-
instemmingsbesluit voor het gewijzigde ‘WINNINGSPLAN VOOR VINKEGA’ 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 Vinkega? 
Uit het gasveld Vinkega wordt door Vermilion Energy Netherlands B.V. sinds 2011 gas geproduceerd. 
Het gasveld bevindt zich op een diepte van ruim 1800 meter beneden maaiveld. Het gas wordt 
gewonnen vanaf de locatie Vinkega 1, gelegen aan de Westvierdenparten te Vinkega in de gemeente 
Weststellingwerf. Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande 
gaswinning uit het Vinkega gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het samenvoegen van 
beschrijving van de wijze van winning in de twee gashoudende reservoirs in één winningsplan, het 
verlengen van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie van 
productie- en bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2032 gas te produceren 
uit het Vinkega gasveld. 
 
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het gewijzigde winningsplan Vinkega 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 Fryslân en Drenthe, de gemeenten Weststellingwerf en Westerveld, het Wetterskip 
Fryslân 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 67 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 29 uniek) en 2 reacties van overheden. De zienswijzen en reacties zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 
 
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/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 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 Vinkega, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Vinkega 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 Vinkega? 
Uit het gasveld Vinkega (in rood aangegeven op de kaart) wordt door Vermilion Energy 
Netherlands B.V. sinds 2011 gas geproduceerd. Het gasveld bevindt zich op een diepte van 
ruim 1800 meter beneden maaiveld. Het gas wordt gewonnen vanaf de locatie Vinkega 1, 
gelegen aan de Westvierdenparten te Vinkega in de gemeente Weststellingwerf.  
Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit 
het Vinkega gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het samenvoegen van beschrijving 
van de wijze van winning in de twee gashoudende reservoirs in één winningsplan, het ver- 
lengen van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie 
van productie- en bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2032 gas 
te produceren uit het Vinkega gasveld.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het gewijzigde winningsplan Vinkega 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 Fryslân en Drenthe, de gemeenten Weststellingwerf en 
Westerveld, het Wetterskip Fryslân 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 Weststellingwerf, Griffioenpark 1, 8471 KR  Wolvega
• Gemeente Westerveld, Raadhuislaan 1, 7981 EL  Diever
• Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC  Den Haag

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 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-instemmings- 
besluit 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 Vinkega 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.

Er is gekozen voor een inloopbijeenkomst in Wilhelminaoord, omdat de bijeenkomst voor 
het gasveld Vinkega wordt gecombineerd met een inloopbijeenkomst voor gaswinning uit 
het gasveld Eesveen, 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 Vinkega, 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 Wiebe van Driel (070) 378 6835.
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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 7 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 15. 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN VINKEGA’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW10-OIB-0001 0001  
GW10-OIB-0002 0002  
GW10-OIB-0003 0003  
GW10-OIB-0004 0004 (17 identiek)  
GW10-OIB-0005 0005  
GW10-OIB-0006 0006  
GW10-OIB-0007 0007 (10 identiek)  
GW10-OIB-0008 0008  
GW10-OIB-0009  R009 
GW10-OIB-0010 0010  
GW10-OIB-0011 0011  
GW10-OIB-0012 0012 (5 identiek)  
GW10-OIB-0013 0013 (2 identiek)  
GW10-OIB-0014 0014  
GW10-OIB-0015 0015 (1 identiek)  
GW10-OIB-0016 0016 (2 identiek)  
GW10-OIB-0017 0017  
GW10-OIB-0018 0018  
GW10-OIB-0019 0019  
GW10-OIB-0020 0020  
GW10-OIB-0021  R021 
GW10-OIB-0022 0022  
GW10-OIB-0023 Vervallen  
GW10-OIB-0024 0024  
GW10-OIB-0025 0025  
GW10-OIB-0026 0026 (1 identiek)  
GW10-OIB-0027 0027  
GW10-OIB-0028 0028  
GW10-OIB-0029 0029  
GW10-OIB-0030 0030  
GW10-OIB-0031 0031  
GW10-OIB-0032 0032  
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerp- instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN VINKEGA’ 

Zienswijze- / 
reactienummer 

Organisatie 

0007 Boomkwekerij HAVO, WILHELMINAOORD 
R009 Gemeente Weststellingwerf, College van Burgemeester en Wethouders, WOLVEGA 
R021 Gemeente Westerveld, College van Burgemeester en Wethouders, HAVELTE 
0024 Stichting Maatschappij van Weldadigheid, FREDERIKSOORD 
0014 Vermilion Energy Netherlands B.V., AMSTERDAM 
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Reactie R009 en R021 
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Weststellingwerf 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Vinkega 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Wolvega, 14 december 2017 

Referentienummer: 2017-062005/u 

Behandeld door:  

Onderwerp: zienswijze ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Vinkega 

Geachte heer/mevrouw, 

Gem•ntllhula 
G riffioenpark 1, Wolvega 

Postadra 

Postbus 60, 8470 AB Wolvega 

Telefoon 
140561 

fu 

(0561) 61 36 06 

lnlo

www.weststellingwerr.nl 

E·INl!il 

inro@1o11eststellingwerf.nl 

Onderstaand onze zienswijze ten aanzien van uw "ontwerp instemmingsbesluit wijziging winningsplan 
Vinkega». Deze zienswijze is in overleg met de gemeente Westerveld tot stand gekomen. 

Uw ontwerp instemmingsbesluit is gericht op instemming met het door Vermilion opgestelde 
winningsplan van 13 september 2016, inclusief addendum van 21 december 2016, onder voorwaarde 
van een representatieve nulmeting. Het ontwerpbesluit ligt terinzage van 3 november tot en met 14 
december 2017. 
Het instemmingsbesluit leidt tot de volgende inhoudelijke zienswijzen: 

Onduidelijk welke maximale productie is toegestaan. 

Het nieuwe winningsplan heeft betrekking op een uitbreiding van de gaswinning vanuit het Vinkega 
gasveld met een maximaal productievolume van 688 miljoen Nm3. Het winningsplan heeft een looptijd 
tot eind 2032. Sinds 2011 is 1.2 miljard Nm3 geproduceerd uit het Vinkega gasveld, zo staat in uw 
ontwerp instemmingsbesluit. Betekent dit dat maximaal 1.888 miljard Nm3 geproduceerd mag 
worden? 

Start productie ingevolge nieuwe winningsplan onduidelijk. 
Het nieuwe winningsplan gaat uit van een start van de productie in 2016. Is de productie conform het 
nieuwe winningsplan daarmee al gestart? En zo ja op basis van welk besluit is die productie gestart/ 
uitgebreid? Het instemmingsbesluit geeft hier geen helderheid over. 

Onduidelijke voorwaarde aan instemmingsbesluit. 

U geeft in uw ontwerp instemmingsbesluit aan in te stemmen met het nieuwe winningsplan Vinkega, 
onder voorwaarde dat binnen 6 maanden nadat het instemmingsbesluit inwerking is getreden, een 
nulmeting naar de bouwkundige staat van (een selectie van) gebouwen is uitgevoerd. 

Aan het uitvoeren van de nulmeting hangt u in het ontwerp instemmingsbesluit een aantal aanvullende 
eisen. U beschrijft dat het moet gaan om een nulmeting" . . .. 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 gaswinning zich kan 
voordoen". 

R009 
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Uw eisen ten aanzien van de nulmeting leiden tot onduidelijkheid en discussie. Er is overleg met de 
gemeente nodig, maar wie bepaalt wat representatief is en welke gebouwen gevoelig zijn voor 
bodembeweging? Eigenaren van gebouwen waar geen nulmeting zal plaatsvinden, voelen zich 
logischerwijs tekort gedaan. 

Wij verzoeken u als voorwaarde in het instemmingsbesluit op te nemen dat een volledige nulmeting 
aan gebouwen en (bouw) werken uitgevoerd moet worden. Alle onduidelijkheid kan zo worden 
weggenomen. Dit geeft een goede basis voor bewijslast bij mogelijke schade (hoe klein die kans ook 
is) en geeft ook het signaal af dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gebouwen. 

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. 

Onafhankelijke schadebeoordelingscommissie bij de kleine velden. 
Analoog aan de regeling in Groningen zijn wij van mening dat ook bij de zogenaamde "kleine velden" 
men recht heeft op een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie bij trillingen en bevingen. De 
kans op trillingen en bevingen wordt bij het Vinkega gasveld op nihil geschat, maar als deze zich wel 
voordoen hebben de mensen ook hier recht op een adequate regeling. 
Het landelijk loket mijnbouwschade kan nu benaderd worden bij schade maar is niet onafhankelijk 
aangezien het loket werkt in opdracht van uw ministerie. Voor bodemdaling geldt al wel een 
onafhankelijk orgaan te weten de "commissie bodemdaling aardgaswinning Fryslän". Mogelijk kunnen 
de bevoegdheden van deze commissie worden uitgebreid. 

Communicatie inzake de metingen. 
De meetplannen van Sonnega en de Hoeve zullen volgens het ontwerp instemmingsbesluit worden 
samengevoegd met het meetplan Noordwolde/ Weststellingwerf. Hoort Sonnega daar wel bij? De 
afstand tot Sonnega is aanzienlijk. 
Van Vermilion begrijpen wij dat het de bedoeling is om jaarlijks een rapportage ten aanzien van de 
bodemdaling op te stellen. Wij zouden dit graag terugzien in het instemmingbesluit. 
Dat deze resultaten beschikbaar zijn in het publiek domein, zoals u stelt in uw ontwerp 
instemmingsbesluit, is wat ons betreft niet voldoende. Meetresultaten op www.nlog.nl zijn voor ons al 
niet gemakkelijk te vinden, laat staan voor de burger. Wij vragen u deze resultaten actief met de lokale 
overheden te delen. Goed leesbaar, zodat wij deze gemakkelijk verder kunnen verspreiden. 

Bodemdaling. 
De verwachte maximale bodemdaling wat betreft het Vinkega gasveld is 3.7cm. De totale maximale 
bodemdaling bedraagt 4.2cm. Dit is inclusief de daling veroorzaakt door het gasveld Nijensleek (reeds 
uit geproduceerd). De termen "maximale bodemdaling" en "totale maximale bodemdaling" worden 
door elkaar gehanteerd in het instemmingsbesluit en dat werkt verwarrend. 

Bij een overschrijding van de voorspelde maximale bodemdaling van 3.7cm voor Vinkega moet 
Vermilion, zo staat beschreven in het ontwerp instemmingsbesluit, een gewijzigd winningsplan 
indienen conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 
Als uit de jaarlijkse metingen blijkt dat de daling van 3.7cm in de toekomst zal worden overschreden, 
moet naar onze mening al een nieuw winningsplan worden opgesteld. Niet pas als de 3. 7cm 
daadwerkelijk is overschreden. 
Verder is ons niet duidelijk wat nu het effect is van Nijensleek. Daalt de bodem als gevolg van de 
reeds gestaakte gaswinning nog steeds en heeft de waterinjectie nog daling tot gevolg? 

R009 
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UNESCO werelderfgoed: koloniën van Weldadigheid 

� �I 
gemeente 

Weststel 1 i ngwerf 

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. 

Wij ragen u om verduidelijking dan wel aanpassing van bovengenoemde zienswijzen in uw 
uitei delijke instemmingsbesluit. 
Wij v rtrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

eester en Wethouders van Weststellingwe , 

R009 
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•t?iii"""•e.__ 
G mee Westerveld 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt Winningsplan Vinkega 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

R021 

VERZONDEN 13 DEC. 2017 

Datum 

13 december 201 7 

Onderwerp 

Ons kenmerk 

199312 

zienswijze ontwerp instemmingbesluit 
winningsplan Vinkega 

Geachte heer, mevrouw, 

Uw brief Uw kenmerk 

DGETM-EO / 17121349 

Hierbij willen wij onze zienswijze kenbaar maken met betrekking tot uw ontwerp-instemmingsbesluit 
voor het winningsplan Vinkega. De zienswijze is  in overleg met de gemeente Weststellingwerf tot stand 
gekomen. Het winningsplan voor Vinkega betreft een wijziging van het winningsplan voor de bestaande 
gaswinning en beschrijft op welke wijze Verrnilion verwacht het resterende gas te winnen uit het Vinkega
gasveld en welke effecten en risico's er al dan niet zijn. 

Op 31juli 2017 hebben wij net als andere overheden op uw verzoek advies uitgebracht inzake het 
winningsplan Vinkega 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 Verrnilion 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 ondanks dat er al een paar jaar gas 
gewonnen wordt vanuit de locatie aan Westvierderparten/Vinkega. 

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 

Bezoekadres: Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever Postadres: Postbus 50, 7970 AB Havelte 
T 14 0521IF(0521)349 499 IE info@gemeentewesterveld.nl I www.gemeentcwesterveld.nl l@gem_westerveld 

BTW-identificatie: NL 8062.98.844.B .01 1 KvK: 01172480 1 Bankrekening: NL27BNGH0285079085 
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"Gedragscode" maar dit lijkt in de praktijk vooralsnog niet voldoende. Daarom blijven wij aandringen op 

het opnemen van een communicatieprotocol zodat voor iedereen duidelijk wanneer V ermilion moet 
communiceren. Bijvoorbeeld een workover of (grote) onderhoudswerkzaamheden met groot materieel 
worden volgens de regels door V ermilion gemeld bij EZ. Daarna vindt een publicatie plaats. Dit wordt 
vaak niet gelezen en zodra de werkzaamheden plaatsvinden met een impact op de omgeving, komen de 
vragen vervolgens bij de gemeente terecht. Dit soort activiteiten worden niet of niet tijdig gemeld. 

Wij dringen er bij u op aan om Vennilion op te leggen tijdig te communiceren in de omgeving over 
planning, de gevolgen van winning, de onderhoudswerkzaamheden, een aanspreekpunt in te stellen 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 
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 1 en de bij u beschikbare rapporten en gegevens. In de brief van Gedeputeerde 
Staten van Drenthe van 19 juli 2017 wordt opnieuw aangedrongen op een onafhankelijk 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 op korte tennijn de huidige schaderegeling 
voor kleine velden tegen het licht te houden waarbij onafhankelijkheid een belangrijke rol speelt. 

Nulmeting 
In het ontwerp-instemmingsbesluit voor Vinkega heeft u als voorwaarde opgenomen richting Vermilion 
dat zij ervoor moet 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. 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 
zoals wij ook hebben aangegeven in ons beroepschrift met betrekking tot het instemmingsbesluit voor het 
winningsplan Diever (Wapse). In ons beroepschrift heb ben wij opmerkt dat de voorwaarde vaag, 
rechtsonzeker en daarom niet handhaafbaar is. Vermilion moet overleggen met de gemeente. Niet is 
geduid welke gemeente. 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 Vennilion geheel vrij in de aard 
en omvang van de nulmeting. Wij hebben niet met dit doel verzocht om een dergelijke meting. Wij willen 
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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 dan zelf en voor eigen rekening een bouwkundige opname laten uitvoeren? 
Datzelfde geldt uiteraard ook voor (agrarische) bedrijven met hun veestapel. Hoe wordt bij een nulmeting 
rekening gehouden met levende have? 

Uw voorganger, de heer Kamp, heeft bij brief van 7 juli 2016 (reactie op amendement nr. 104 bij 
wetsvoorstel 34 348, 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 2016 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 
Voor Vinkega is een lichte bodemdaling, minder dan 4 cm, voorspeld. Rekening houden met verwachte 
bodemdaling als gevolg van het uitgeproduceerde veld in Nijensleek zal de bodemdaling uit kunnen 
komen op 4 ;2 cm. Dit veld is weliswaar uitgeproduceerd maar er vindt nu waterinjectie plaats. 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 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. 

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." 

Meet methodiek 
U gaat in uw ontwerpbesluit in op de meetmethodiek ten aanzien van trillingen/beving en bodemdaling. U 
geeft aan dat de huidige meetsystemen voldoende zijn. Het KNMI meetnetwerk (trilling/beving) wordt in 
het kader van gaswinning Wapse uitgebreid en u geeft aan dat dit voldoende is voor Eesveen en Vinkega. 
De meetplannen (bodemdaling) en resultaten worden jaarlijks gemonitord en worden gepubliceerd op 
www.nlog.nl . In uw ontwerpbesluit geeft u er een nieuw samengevoegd meetplan komt voor Vinkega/De 
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Hoeve en Noordwolde/Weststellingwerf. Wij begrijpen dat aan de hand van het aanwezige meetsysteem 
(GPS) l x  per jaar de mogelijke bodemdaling in beeld gebracht wordt en dit vertaald wordt in een 
meetplan. Nu is het zo ingericht dat wij als overheden zelf in de gaten moeten houden wanneer die 
meetplannen met daarin de resultaten van die jaarlijkse meting, gepubliceerd worden. Voor bevordering 
van transparantie en communicatie adviseren wij als voorwaarde op te nemen dat de resultaten van de 
jaarlijkse metingen naar bodemdaling tijdig worden gecommuniceerd met de lokale overheden dus 
voorafgaand aan de publicatie van de meetplannen. 

Verder hebben wij geadviseerd in het winningsplan een overzicht op te nemen van de verleende 
vergunningen en milieumeldingen. In uw ontwerpbesluit voor Vinkega zien wij geen overzicht van de 
verleende vergunningen. Voor de duidelijkheid, ook naar de inwoners, is het raadzaam om in uw 
instemmingsbesluit een overzicht op te nemen van vergunning c.q. de vergunde situatie. Op die manier 
hoeven inwoners en overheden niet zelf op zoek naar vergunningen, toestemmingen en meldingen. 

Net zoals de gemeente Weststellingwerf heeft opgemerkt in zijn zienswijze valt uit het winningsplan niet 
te halen hoeveel m3 er maximaal uit het veld gehaald wordt en nog mag worden. Het lijkt ons dat 
minimaal in het winningsplan een overzicht opgenomen wordt met het aantal m' dat vergund is en hoeveel 
daarvan nog gewonnen mag worden. 

UNESCO werelderfgoed: koloniën van Weldadigheid 
In meer algemene zin vragen wij, net zoals de gemeente Weststellingwerf, 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 en andere voor het 

gebied belangrijke bouwwerken. 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. 

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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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen 
23 november 2017 

Ons dorpshuis, Wilhelminaoord 

Aan sp reekvo rm  Postcode   

Titel Huisnummer  

Voorletter( s)   Toevoeqinq 
Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  
Mede namens Telefoonnummer  

Bed rijf/Orqanisatie 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. 

0001 

16 van 72



Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen 
23 november 2017 

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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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen 
23 november 2017 

Ons dorpshuis, Wilhelminaoord 

Aanspreekvorm  Postcode  

Titel Huisnummer  

Voorletter(s)  Toevoeqinq 
Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  
Mede namens Telefoonnummer  

Bed riif/Orq an isatie 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? 
Het gaat over gasveld Vinkega. 
Ik vind dat gaswinning diefstal en vernieling van de aarde is. Omdat het bij mij in de buurt 
plaatsvindt, voel ik mij moreel verplicht te reageren. 
Ik ben inmiddels een van de oudste inwoners van Vinkega en woon hier 40 jaar. Voor de 
generatie na mij wil ik het gebied beschermen. 
Ik verwacht schade aan mijn woning als gevolg van de gaswinning, maar nog meer schade aan 
de aarde: wat gebeurt er met lege gasvelden en met leidingen die langs mijn woning lopen? 

0002 
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen 
23 november 2017 

Ons dorpshuis, Wilhelminaoord 

Aanspreekvorm  Postcode  

Titel Huisnummer  

Voorletter( s)  Toevoeqinq 
Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  
Mede namens  Telefoonnummer  

Bed rijf /Orqa n isatie 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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Aan het Ministerie van Economische Zaken 

lnspraakpunt Winningsplan Eesveen en Vinkega 

Postbus 248 2250 AE Voorschoten 

Geachte heer/mevrouw 01 DEC 2017 

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 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. 

Naam adres - p� .· ,,� ... c � Han ening 

. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . , ........................... ...... .... ..... ............ " ......... ..... ..... .......... ............ . 
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Aanspreekvorm: 

Voorletter(s): 

Tussenvoegsel(s): 

Achternaam: 

Spreekt in namens: 

Organisatie: 

Straatnaam: 

Huisnummer: 

Toevoeging: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Inloopbijeenkomst Winningsplan Vinkega/Eesveen 
6 december 2017 

Ons dorpshuis, Wilhelminaoord 

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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Aanspreekvorm: 

Voorletter(s): 

Tussenvoegsel(s): 

Achternaam: 

Spreekt in namens: 

Organisatie: 

Straatnaam: 

Huisnummer: 

Toevoeging: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Inloopbijeenkomst Winningsplan Vinkega/Eesveen 
6 december 2017 

Ons dorpshuis, Wilhelminaoord 

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 

lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/Vinkega 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Plaats, datum: Nijensleek 7 december 2017 

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/ Vinkega 

Geachte Minister, 

0 9 DEC 2017 

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. 

Schade af handeling 
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. 

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, 

Naam 

Straatnaam en huisnummer 

Postcode en woonplaats 
Telefoonnummer 

e-mailadres 
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Ministerie van Economische zaken 
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/ Vinkega 
Postbus 248 

2500 AE Voorschoten 

Eesveen, 6 december 2017 

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/ Vinkega 

Geachte Minister, 

09 DEC2017 

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 
sf uiten. Voor 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 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/ Vinkega. 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 

Wapserveen, 8 december 2017 

13 DEC 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 
vergelijken met de boJrderij 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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Aan: Ministerie van Economische Zaken AANGETEKEND 

lnspraakpunt Winningsplan Vinkega 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

13 DEC 2017 

Datum: 12 december 2017 

Betreft: Zienswijze Ontwerp-lnstemmingsbesluit wijziging Winningsplan Vinkega, Ministerie 

van Economische Zaken 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij mijn zienswijze die betrekking heeft op bovengenoemd Ontwerp-lnstemmingsbesluit. 

1. Tegenstrijdig. Het ontwerp-instemmingsbesluit is tegenstrijdig op pag. 2 en pag. 6 over de 

grootte van het veld en de gewonnen hoeveelheden gas door Vermilion. Het Ontwerp

lnstemmingsbesluit wijkt bovendien af van de cijfers in het rapport d.d. 23/8/2016, dat 

indiener en opsteller Vermilion van het winningsplan heeft ingediend en heeft gehanteerd bij 

de informatie avonden voor de bewoners, wat betreft: 

• grootte van het veld, (EZ:l,9 miljard m3, punt 1 op pag 2 en 2,6 miijard m3, punt 6.1.1. pag. 

6; Vermilion: 1.8 miljard m3 op informatie avonden) 

• gewonnen hoeveelheden gas tot en met 2015: EZ: 1,200 miljard m3 pag. 2 en 1,900 miljard 

m3 op pag. 6; Vermilion vermeldt geen cijfers hierover in haar rapport van 23/8/2017. 

Tijdens de infomatie avonden werd volstaan met een staafdiagram. 

2. lnstemmingsbesluit wordt misbruikt om illegale gaswinning van Vermilion te legaliseren. 
Indiener en opsteller Vermillion van het winningsplan heeft bijna 1 miljard m3 gas illegaal 

gewonnen. In het winningsplan van 2010 en het instemmingsbesluit van EZ d.d. 8 mrt 2011 

is aangegeven: 1,050 miljard m3 tot en met 2016. Dus is er vergunning verleend voor (max. 

scenario) 1,050 miljard m3 terwijl er in werkelijkheid 2 miljard m3 gewonnen is ( 1,9 miljard 

m3 tot en met 2015, (zie hierboven) en 0,127 miljard m3 voor het jaar 2016 ( prod. cijfers 

Vermilion via Nlog.nl, maakt gezamenlijk 2,0 miljard m3). Dus 1 miljard m3 overschrijding 

van de vergunning. 

N.B. Staatstoezicht op de Mijnen is hier op gewezen tijdens de informatie avond op 6 dec. 

2017 en heeft het bovenstaande toen ook geconstateerd ). Op 11 

dec. 2017 heeft  mij telefonisch geïnformeerd dat hij mij dezelfde dag 

nog per e-mail uitsluitsel zou geven. Tot op heden (12 december 16.00u.) nog niet 

ontvangen. 

3. Spelen met de veiligheid van de bewoners door te lage bodemdaling- en risico cijfers van 
aardbevingen als gevolg van de illegale gaswinning die 2 x zo groot is geweest als waarvoor 
vergunning werd afgegeven. De consequentie van die 2 x zo hoge gaswinning voor het 

ingediende rekenmodel in het nieuwe winningsplan dat van een veel lagere gaswinning tot 
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en met 2016 uitgaat met een bodemdaling van 4,2 cm en een te verwaarlozen risico op 

aardbevingen, zal zijn dat deze cijfers en risico's volstrekt achterhaald en onjuist zullen 

blijken. Bij een input van het rekenmodel met de werkelijke gaswinning van 2 miljard m3 

gas en de daarvan te verwachten nieuwe hogere cijfers over bodemdaling en grotere kans 

op aardbevingen zal een sterker gevoel van onveiligheid voor de bewoners met zich mee 

brengen. De bodemdalingsvoorspellingen zullen wederom hoger worden en Groningen heeft 

ons geleerd dat naarmate er meer gas gewonnen wordt de kans op aardbevingen toeneemt. 

Het argument dat het hier om kleine velden gaat is kul omdat kleine velden in de praktijk 

toch met elkaar veelal in verbinding staan. Een voorbeeld zijn de gasvelden in Emmen/Sleen 

waar de gaswinning gestopt is door de NAM maar de aardbevingen gewoon doorgaan (Bron 

NAM, development). 

4. Waarborgfonds. Door de hogere kans op aardbevingen en grotere bodemdaling zou EZ niet 

meer kunnen volstaan met het statement in het winningsplan dat Vermilion 

verantwoordelijk is voor de schade en die zal vergoeden. IS EZ de lessen vergeten uit de 

schadeafhandelingen in Groningen? Volgens de schade toewijzingscommissie (Heerenveen 

18 mei 2017) is er in Groningen nog geen schade uitkering geweest als gevolg van 

bodemdaling omdat deze niet te bewijzen valt. Alle uitkeringen dragen het label" gevolg van 

aardbevingen". Vermilion zou verplicht moeten worden een waarborgfonds in het leven te 

roepen voor uitkeringen van schade als gevolg van bodemdalingen en aardbevingen waarbij 

de bewijslast bij haar ligt en niet bij de bewoners. Dit fonds zou beheerd moeten worden 

door een commissie van "niet ambtenaren" om het effect/ of de schijn te voorkomen van 

de slager die zijn eigen vlees keurt. 

5. Verkorten van de looptijd in het Ontwerp-lnstemmingsbesluit tot 2022 in plaats van 2032. 

Na 2022 is de winning marginaal omdat er dan ongeveer 95% van het maximum van 95% 

(inschatting op basis van info uit winningsplan) uit de bodem gehaald is. Die marginale 

winning kan voor geen van betrokkenen partijen zinvol zijn, terwijl de locatie onnodig 10 jaar 

langer het landschap ontsiert en alleen maar risico's met zich meebrengt voor het milieu en 

de bewoners, zoals bodemverontreiniging als gevolg lekken van gas, aardbevingen en 

verdere bodemdaling ( o.a. doordat de restjes gas met waterinjectie en/of compressie zullen 

worden gewonnen). In de Hoeve is er in 2009 een aardbeving geweest van 2.8 op de schaal 

van Richter als gevolg van waterinjectie, hetgeen nog eens onderstreept dat lagen op grote 

diepte gevoelig zijn voor verstoring van de stabiliteit door boring, compressie en/of 

waterinjectie. 

Tot slot. EZ zou zich moeten afvragen of deze aanvrager nog in aanmerking kan komen voor een 

lnstemmingsbesluit en de daarop volgende vergunning. Vermilion heeft zich schuldig maakt aan 

illegale gaswinning, het presenteren van onjuiste cijfers waardoor de gepresenteerde verwachtingen 

ten aanzien van de risico's achterhaald en onjuist blijken. Bovendien heeft zij de bewoners onjuist 

voorgelicht. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt winningsplan Eesveen & Vinkega 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: Noordwolde, 1 1-12-2017 

13 DEC 2017 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp winningsplan Eesveen & winningsplan Vinkega 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 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. 
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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). 

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. 

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 duistemis 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, geothennie). 

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 

tnspraakpunt Winningsplan Eesveen/ Vinkega 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Frederiksoord, 8 december 2017 

13 DEC Z017 

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 Erfgoed lijst. 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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AANGETEKEND 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Vinkega 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Datum: 

Kenmerk: 

12 december 2017 

210/Ml/2017 

Uw kenmerk: DGETM-EO / 17121349 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

1 4 DEC 2017 

0014 
VERM1L10N 
E N E R G Y 

Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerp

instemmingsbesluit voor het winningsplan Vinkega ter inzage. Hierbij dient Vennilion 

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. 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. 

Vermilion Energy Netherlonds B.V. 

Zuidwalweg 2, P.O. Box 71, 8B60 AB Harlingen 
Gustav Mahlerplein 11 13, 3.J Floor, 1 OB2 MS Amsterdam 

Tel. {Ol517 493 333 
Tel {Oj517 493 306 

fax (0\517 493 330 KvK: 34201179 www.vermilianenergy.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 boulNWerken', 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. 
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Rol gemeente 
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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 tijd 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 dat de 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. 

nds 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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Ministerie van Economische zaken 

lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/Vinkega 

Postbus 248 

2500 AE Voorschoten 

Noordwolde Zuid ,7 december 2017 

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega 

Geachte Minister, 

14 DEC 2D17 

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, 

. . 

.D. 
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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. 

(ofwel kan vriezen of dooien) 
2 Ook in Groningen pakte het anders uit dan eerder verwacht. 

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 
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 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 
onverhoopt fout loopt 

3) Om discussie achteraf te voorkomen dient e r  in mijn bijzijn een onafhankelijke volledige 
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, 
royaal buiten de randen van het voor nu vastgelegde gasveld. 

5) Er dient tevens een onafhankelijke in de volledige omgeving gasdrukmeting monitor 
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 werden 

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 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 wel 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, 

royaal buiten de randen van het voor nu vastgelegde gasveld. 

5) Er dient tevens een onafhankelijke in de volledige omgeving gasdrukmeting monitor 

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 500 jaar 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 verleiden 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 

"2.. Z.. S CJ � AE Voorschoten 

Plaats, datum 

1 4 DEC 2017 

Betreft: Ontwe rp-i nstemmi ngsbesluit wijziging wi nningsplan Eesveen -\Alii.. p,v - v r"' ke 5a. 

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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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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Ministerie van Economische zaken 
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/ Vinkega 
Postbus 248 

, 

2250 AE Voorschoten 

Frederiksoord, 12 december 2017 

1' DECZ017 

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 

-
' 

0020 

51 van 72

BEP
Getypte tekst



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, 

Hapdteken

Namens de op bijgevoegde lijst vermelde buurtbewoners 
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Aan het Ministerie van Economische Zaken 

lnspraakpunt Winningsplan Eesveen en Vinkega 

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 

Inspraakpunt winningsplan Vinkega 
Postbus 248 

2500 AE Voorschoten 

Wilhelminaoord, 11 december 2017 

15 DEC 2077 

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan 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 

Vinkega. 

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 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 voorafgaande 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. 
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Onzekerheden 

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft 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. 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 Vinkega. 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 winningsplan Eesveen, Vinkega en Vledderveen 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Frederiksoord, 13 december 2017 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp 'winningsplan Eesveen', 'winningsplan Vinkega' en winningsplan 

Vledderveen' door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion} 

Geachte heer, mevrouw, 

Onderstaand mijn zienswijze: 

VAN 
WELDADIGHEID 

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 

seismidteit 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 ewenschappen, 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 vertellen. Deze panden zijn bijzonder 

gevoelig voor bodemtrilling. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw in de geïnd ud eerde 

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. lndusie 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 
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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, Vinkega en Vledderveen. 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 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 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 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 el<aar 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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11. De gevolgen voor het waterwingebied Havelte en effecten van lozing afvalwater in het 

voorkomen Nijensleek zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op verwiling 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 zandwinning!18ebied ligt wat nog 20 jaar door 

produceert, onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed. 

13. Provinciale ontwerp-on1heffingen 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 e n  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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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Vinkega / De Hoeve/ Noordwolde, Eesveen 
Postbus248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: Noordwolde-Zuid 12-12-2017 

1 5 DEC 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 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. 
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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 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 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, 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. Provinciale 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 i s  het de vraag of extra gaswinning op 

deze plaats noodzakelijk is. 

Handtekening: 

Naam: 
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Ministerie van Economische Zaken 
Inspraakpunt winningsplan Eesveen 
Postbus � .l S'"l-
22 SO AE Voorschoten 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

1,�1   .. "."" ..... 
    . .  

. . .  
Plaats en datum: Y.�.kef.\,f,.t.�� "0.:-Y.�-!' :6., ./.�december 2017 

0026 

15 DEC 2017 

I i \.. - L . .e . ..:t . • ( i,•fl Betreft: zienswijze inzake Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Eesveen � v � tf' ... 
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermillon) 

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 
da t 100% van de opbouw i n  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 
winningsv eld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele 
vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Dr enthe . 
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 instemmingsb esluit 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 
onmiddellijk e 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 verleend 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 Nederland 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 Nederland 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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Ministerie van Economische zaken 

lnspraakpunt Winningsplan Eesveen /Vinkega 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Wilhelminaoord, 6 december 2017 

Betreft: Ontwerp--instemmlngsbeslult wijziging winnlngsplan Eesveen/Vinkega 

Geachte Minister, 

15 DEC 7017 

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 

In het ontwerpbesluit is te lezen dat U Vermillon 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, 

2 onder 1 kap woning. Ik hoop dat u zich kan voorstellen dat ik niet vertrouw op een peiling op papier. 

Ik 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. 

Omekerheden 

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. Staatsbeheer gaf aan controle uit te voeren naar de bodemdaling over 5 jaar. 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 hiennee goed het gevoet 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 zorgwldig 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. 
Hetwinningsptan 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 winningsptan Eesveen/ Vinkega. 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 en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Eesveen/Vinkega 
Postbus 248 

2500 AE Voorschoten 

Vledder, 8 december 2017 

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen/Vinkega 

Geachte Minister, 

1 5 DEC 2017 

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. 

fl!ulmeting 

Ik l�es inh;t ontwerpbesluit dat u Vermilion-de verplichting o·plegt 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 

__ !�cmgeillng_ v11t:..rle_winn.ir.gJ<0men. b.escnermde-soor!en � ..d.ie..gestoo r d worden .doOLli.cht_ea__ 

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 
nulmetingen. 

Alles overzie • n ik van mening dat u niet kunt instemmen met het ontwerp-instemmingsbesluit 
wijzi · g w· .ni gsplan Ee · n. Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte 
h1 dt. 
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Inloopavond Winningsplan Vinkega/Eesveen 
23 november 2017 

Ons dorpshuis, Wilhelminaoord 

Aanspreekvorm  Postcode   
Titel Huisnummer  

Voorletter( s)  Toevoeqinq 
Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  
Mede namens  Telefoonnummer  

Bed rijf /Orqa n isatie 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 H uisnummer  
Voorletter(s)  Toevoeqinq 
Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  
Mede namens  Telefoonnummer  
Bed riif /Orqa n isatie 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  Postcode   
Titel Huisnummer  

Voorletter( s)  Toevoeqinq 
Tussenvoegsel  Straat  

Achternaam  Plaats  
Mede namens  Telefoonnummer  

Bed rijf /Orqa n isatie 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  Postcode   
Titel Huisnummer  

Voorletter( s)  Toevoeqinq 
Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  
Mede namens  Telefoonnummer  

Bed rijf /Orqa n isatie 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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