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Onderwerp: Advies Gaswinningsplan Diever

Geachte minister,

Op 28 juni 2016 zond u ons uw verzoek tot het uitbrengen van advies betretfende het

Winningsplan Diever ten behoeve van uw ontwerp-instemmingsbesluit voor dit plan.

Het betreft het Gaswinningsplan van Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion).

Wij merken op dat het winningsplan overzichtelijk is en zo helder is geschreven dat

het ook goed voor niet-technici te begrijpen is. Hierdoor is het plan goed toegankelijk

voor belanghebbenden en dat waarderen wij. Hierna volgt in deze brief ons advies.

1. Bodemdaling
Advies

Voor wat betreft de prognose van de bodemdaling die gepaard kan gaan met de gas-

winning, adviseren wij u:

- het advies over te nemen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), om

Vermilion inzichtelijk te laten maken hoe de onzekerheidsmarge voor de bodem-

dalingsprognose is bepaald;
- de verplichting tot vergoeding van eventuele schade voortvloeiend uit deze bo-

demdaling als voonivaarde te verbinden aan het winningsplan.

Toelichting

De berekeningen zijn gebaseerd op het meest waarschijnlijke productiescenario. De

realisatie daarvan is echter nog niet te voorspellen. De uiteindelijke productie kan

hoger uitvallen dan nu verwacht wordt en tot een grotere bodemdaling leiden dan nu

berekend is. Het is gewenst hier op voorhand inzicht in te hebben. Volgens de prog-

nose zal de verwachte bodemdaling enkele centimeters bedragen. Vanwege de ge-

ringe bodemdaling worden geen schadelijke effecten verwacht. De bodemdaling kan

echter toch groter uitvallen dan geprognosticeerd met als gevolg kosten voor maat-

regelen door bijvoorbeeld het waterschap. Er mag geen onduidelijkheid bestaan over

de vergoeding van dergelijke onkosten. Æ"\
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2. Bodembeweging
Advies

ln het kader van mogelijke schade ten gevolge van eventuele bodemtrillingen advise-

ren wij u:

- aan het winningsplan de voonuaarde te verbinden dat eventuele schadeclaims vlot
en adequaat afgehandeld zullen worden door Vermilion;

- in dat kader Vermilion op te dragen het proces van schademelding, onderzoek en

afhandeling publiek toegankelijk vast te leggen;
- het advies van de Tcbb over te nemen dat Vermilion in aanvulling op het KNMI-

netwerk seismische apparatuur in en rond het Diever gasvoorkomen opstelt.

Toelichting

Uit de risicoanalyse van Vermilion blijkt dat de kans op een trilling met significante

schade zeer klein is. De analyse sluit echter niet uit dat er kleinere trillingen kunnen

optreden die kleine schades veroorzaken. U hebt toegezegd een centraal meldpunt

voor bevingsschademeldingen in te zullen stellen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit
in werking treedt. Wij achten het van belang dat ook voordien eventuele schadeclaims
van inwoners door het mijnbouwbedrijf goed afgehandeld worden. Een vastgelegde
procedure bevordert de transparantie, eenduidigheid en snelheid. Een adequaat
seismisch netwerk om eventuele tríllingen te registreren zal hier ook aan bijdragen.

3. Lusten en lasten
Advies

Gaswinning kan gepaard gaan met nadelige gevolgen voor inwoners door overlast en

schade aan eigendommen. Wij adviseren u:

- zotg te dragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactivi-

teiten, waarbij er ook baten terugvloeien naar het gebied.

Toelichting

Gaswinning zal in Nederland nog jarenlang plaatsvinden en inwoners zullen hier last

van ondervinden. lnwoners staan veelal afwijzend en wantrouwend tegenover plannen

voor gebruik van de ondergrond. De lokale inwoners vinden datzíj de lasten dragen

voor het belang van Nederland als geheel. Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee

dat er in zekere mate regionale of lokale belasting is. Schade wordt in principe ver-
goed, maar inwoners ervaren extra ongemak waar zij niet om hebben gevraagd en

waar niets tegenover staat. Het belang van mijnbouwactiviteiten voor de Nederlandse

samenleving is evident. Het gebruik van de ondergrond zal ook in de toekomst een

grote rol spelen bij onze verder te verduurzamen energievoorziening. Voor het ook in
de toekomst gebruiken van de ondergrond is van belang dat er een goede verdeling is
van lusten en lasten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerd van Drenthe,
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