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Ondenverp: Gasboringsactiviteiten Westerveld

Geachte mevrouw Verf,

Wij hebben uw e-mail van 24 september 2015 ontvangen en begrijpen de daarin door

u geuite zorgen. Hoewel wij nauwelijks wettelijke bevoegdheden hebben bijvergun-
ningverlening inzake de Mijnbouwwet, houden wij de ontwikkelingen rondom gas-

boringen en -winning nauwkeurig in het oog.

De boring waar u aan refereert en die vorig jaar uitgevoerd is door Vermilion Oil &

Gas, is een proefboring. Omdat een proefboring meestal maar korte tijd in beslag

neemt (enkele weken) geldt hiervoor een wettelijk vrij beperkte procedure; de pro-

vincie heeft in deze geen wettelijke bevoegdheid.

Voor een proefboring geldt momenteel nog dat een melding gedaan dient te worden

volgens het Besluit algemene regels milieu mijnbouw ('Barmm-melding') bij het

Ministerie van Economische Zaken (EZ) en dat een omgevingsvergunning van de

desbetreffende gemeente nodig is. Hierbijdient het bedrijf een natuurtoets in het

kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) te overleggen waarin getoetst wordt

of de activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd effecten heeft op nabijgelegen

Natura 2000-gebieden. Daarnaast dient het bedrijf aan de Flora- en Faunawet te

voldoen.
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De bevoegde gezagen beoordelen de aangeleverde gegevens en nemen in het be-
lang van de bescherming van het milieu voorschriften op in de vergunning. op deze
wijze worden de belangen van natuur en milieu (in casu de door u genoemde rode-lijst
soorten en vleermuizen) meegewogen en zo goed mogelijk geborgd. ln dit geval is
volgens onze informatie door EZ voorgeschreven dat de werkzaamheden buiten het
broedseizoen moesten plaatsvinden en heeft de gemeente in de vergunning werk-
voorschriften opgenomen ten aanzien van de verlichting om de vleermuizen te
ontzien.

Momenteel werkt het Rijk aan een aanpassing van de Mijnbouwwet waarbij decentrale
overheden èn burgers meer inspraak krijgen bij de vergunningverlening voor zowel
boringen als het winnen en opslaan van gas. Hoewel de definitieve invulling nog niet
bekend is zullen burgers op onderdelen in de gelegenheid gesteld worden een ziens-
wijze in te dienen. U kunt dan meer dan nu het geval is uw mening formeel kenbaar
maken, bij de rijksoverheid dan wel bij de provincie, al naar gelang van toepassing.

Van de injectie van water afkomstig uit de gaswinning in een uitgeproduceerde win-
ningsput bij Nijensleek zijn wij op de hoogte. Het Ministerie van EZ is hiervoor het
bevoegd gezag. Recent hebben wij vanuit onze zorgplicht het Ministerie geadviseerd
de maximaal vergunde injectiedruk naar beneden bijte stellen, om een eventueel
risico op lekkage verder te minimaliseren. Dit advies is geaccepteerd.
Wij hebben begrepen dat u inmiddels van dit schrijven op de hoogte bent.

Betrouwbare en betaalbare energievoorziening is een nationaal belang, waarvoor de
verantwoordelijkheid in eerste instantie bij het Rijk ligt. Gedurende de transitie naar
een fossielvrije energievoorziening zal aardgas een rol blijven spelen. Dit laat onverlet
dat wij ons sterk inzetten voor de verduurzaming van het energiegebruik in Drenthe.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris
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