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Geachte heer Reinders,

ln uw brief van 29 maart 2018 stelde u een aantal vragen over Gaswinning Eesveen
door Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion). U geeft aan dat naar aanleiding
van het gewijzigde winningsplan voor deze bestaande winning veel verontruste geluiden van inwoners naar voren zijn gekomen. Gebleken zou zijn dat communicatie,
transparantie en het monitoren van mogelijke gevolgen van gaswinning sterk aandacht behoeft. Uw vragen hebben hierop betrekking. Deze vragen beantwoorden wij
als volgt.

Vraaq 1
ls Gedeputeerde Staten bekend met de onrust in het gebied omtrent verlenging van
deze gaswinning?

Antwoord

1

Ja

Vraag2
Wordt de Eesveen gaswinningslocatie gemonitord op mogelijke gevolgen van gaswinning, waaronder trillingen, bevingen en daaruit voortkomend mogelijk schade aan
gebouwen?

Antwoord 2
Ja
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Vraaq 3
Zo ja, welke meetinstrumenten worden ingezet?
Antwoord 3
Eén van de mogelijke gevolgen van gaswinning is bodemdaling. Deze wordt
ge mo n itord d oor zoge n a a md e vl a kd e kke nd e w ate r pa s me ti nge n, volge n s e e n
door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) goed te keuren
meetplan. Het meetplan is gepubliceerd op www.nlog.nl. Hier worden ook de
meetregisters gepubliceerd. ln 2015 is een nulmeting voor de boring ESV-01
uitgevoerd, in 2017 een bodemdalingsnulmeting voor het uitbreidingsgebied
van de boring ESV-02.
Een ander mogelijk gevolg van gaswinning zijn bodemtrillingen. Deze worden
geregistreerd mef sersmometers van het bestaande netwerk van het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch lnstituut (KNMI). Het KNMl-netwerk wordt onder
andere voor het gasveld Diever bij Wapse verder uitgebreid. Eventuele trillingen van het gasveld Eesveen zullen hiermee eveneens worden geregistreerd. De seismometers zijn dezelfde als die in Groningen worden gebruikt
en zijn voorzien van versnellingsmefers. Gegevens over bodemtrillingen zijn
te vinden op de website van het KNMI.
Tenslotte is in het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan Eesveen
het voorschrift opgenomen dat Vermilion een nulmeting dient uit te voeren
naar de bouwkundige staat van een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken in het desbetreffende gebied. Hiermee kan
in geval van schade het mogelijk verband met eventuele trillingen beter
worden aangetoond.

Vraaq 4
Zo nee, is GS bereidt het verzoek voor plaatsing van meetinstrumenten voor te leggen
aan Vermilion?
Antwoord 4
Niet van toepassing.

Vraaq 5
ls GS het eens met het CDA dat transparante en tijdige communicatie bijdraagt aan
wederzijds begrip en inzicht van betrokken partijen?
Antwoord 5
Ja.

Wij hebben daarom aan de minister van EZK geadviseerd Vermilion voor te
stellen tijdig en transparant over het winningsplan te communiceren naar alle
betrokken partijen in het gebied.
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Vraaq 6
ln de zienswijzes van decentrale overheden, gemeente Steenwijkerland en gemeente
Westerveld, wordt Vermilion geadviseerd een communicatieprotocol op te nemen om
daardoor vroegtijdig signalen van overlast op te vangen. ls GS op de hoogte van dit
verzoek van deze decentrale overheden aan Vermilion?

Antwoord 6
Ja

VraasT
ls GS bereidt om het gesprek aan te gaan met Vermilion over een dergelijk communicatieplan?

Antwoord 7

ln ons overleg met Vermilion is communicatie een gesprekspunt

Vraao B
Heeft Gedeputeerde Staten de afgelopen 2 jaar een goede werkrelatie opgebouwd
met Vermilion als gaswinner in Drenthe?

Antwoord

I

Ja.

Vraaq 9
Zo ja, kunt u schetsen wat de frequentie en omvang is van deze contacten?

Antwoord I
Gestreefd wordt naar periodiek overleg op zowel ambtelijk als bestuurlijk
niveau met een frequentie van eens per kwartaal om elkaar te informeren over
ontwikkelingen.

Vraaq 10
Zo nee, waarom niet?
Antwoord 10
Niet van foepassrng

Vraaq 11
ls GS bereidt met Vermilion te bespreken hoe zij het inzichtelijk maken en het volgen
van bodemdaling inzichtelijk gaan maken voor alle betrokken partijen en inwoners?
Antwoord 11
De gegevens met betrekking tot bodemdaling zijn openbaar. Deze zijn echter
veelal niet begrijpelijk voor niet-deskundigen. ln ambtelijk overleg heeft
Vermilion aangegeven op zoek te zijn naar een manier om deze gegevens
ook voor de burgers inzichtelijk te maken.
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Vraas 12
ls GS bereidt Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten wanneer zij inderdaad het gesprek aangaan met Vermilion over bovenstaande onderwerpen?
Antwoord 12
Zie antwoord 11.
ln het algemeen informeren wij u over ontwikkelingen in het dossrer ondergrond en over onze mijnbouwadviezen zoals met u is afgesproken.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

km/coll

Statenfractie Drenthe
De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

Assen, 29 maart 2018
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 gaswinning Eesveen door Vermilion
Sinds 2015 wordt door Vermilion gas gewonnen. Dit gasveld ligt geografisch gezien in de provincie
Overijssel en Drenthe onder de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Vermilion heeft een
gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Eesveen gasveld. Op het
ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 332 zienswijzen
binnengekomen. Deze zijn in te zien op http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-eesveen
In dit proces naar een gewijzigd winningsplan zijn veel verontruste geluiden van inwoners van de
betreffende gebieden naar voren gekomen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat communicatie,
transparantie en het monitoren van mogelijke gevolgen van gaswinning sterk aandacht behoeft.
Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de fractie van het CDA de volgende vragen aan het
college van Gedeputeerde Staten:
1. Is Gedeputeerde Staten bekend met de onrust in het gebied omtrent verlenging van deze
gaswinning?
2. Wordt de Eesveen gaswinningslocatie gemonitord op mogelijke gevolgen van gaswinning,
waaronder trillingen, bevingen en daaruit voortkomend mogelijk schade aan gebouwen?
3. Zo ja, welke meetinstrumenten worden ingezet?
4. Zo nee, is GS bereidt het verzoek voor plaatsing van meetinstrumenten voor te leggen aan
Vermilion?
In de zienswijzes van decentrale overheden, gemeente Steenwijkerland en gemeente Westerveld,
wordt Vermilion geadviseerd een communicatieprotocol op te nemen om daardoor vroegtijdig
signalen van overlast op te vangen.
5. Is GS het eens met het CDA dat transparante en tijdige communicatie bijdraagt aan
wederzijds begrip en inzicht van betrokken partijen?
6. Is GS op de hoogte van dit verzoek van deze decentrale overheden aan Vermilion?
7. Is GS bereidt om het gesprek aan te gaan met Vermilion over een dergelijk
communicatieplan?

8. Heeft Gedeputeerde Staten de afgelopen 2 jaar een goede werkrelatie opgebouwd met
Vermilion als gaswinner in Drenthe?
9. Zo ja, kunt u schetsen wat de frequentie en omvang is van deze contacten?
10. Zo nee, waarom niet?
Een zorgpunt voor indieners van zienswijzes is de te verwachten bodemdaling. Het CDA wil graag dat
Vermilion deze te verwachten bodemdaling inzichtelijk maakt voor alle betrokken inwoners van het
betreffende gebied. Een daarbij behorende nulmeting, waar het CDA in het verleden al om heeft
gevraagd, is onontbeerlijk.
11. Is GS bereidt met Vermilion te bespreken hoe zij het inzichtelijk maken en het volgen van
bodemdaling inzichtelijk gaan maken voor alle betrokken partijen en inwoners?
12. Is GS bereidt Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten wanneer zij inderdaad het
gesprek aangaan met Vermilion over bovenstaande onderwerpen?

Namens de CDA-Statenfractie
Henk Reinders, CDA

