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Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u ter informatie het vervolg van het verloop van mijn
handhavingsverzoek aan de SodM en mijn verzoek om een nieuw
instemmingsbesluit aan de Minister van EZ.

Ik stuur u het antwoord van de Minister van EZ, het antwoord van de
SodM, mijn bezwaar op dit antwoord en de reactie van de SodM.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken via deze mail of via 06 30
29 28 23

Met vriendelijke groeten,

Mevrouw Kiewiet









































Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken
Inspecteur generaal van Staatstoezicht op de Mijnen
Postbus 24037
2490 AA Den Haag


Wordt per mailadres: sodm@minez.nl en per aangetekend toegestuurd


Bezwaarschrift


Assen,  woensdag 29 november 2017


Betreft: bezwaarschrift tegen besluit van 20 oktober 2017 met als kenmerk 17162697


Geachte heer drs. H. A. J. M. van de Meijden  MBA,


Hierbij dien ik bezwaar in conform de omschrijving op bladzijde 9 van uw schrijven tegen het 
volgende besluit(en) waarover ik geïnformeerd ben op 20 oktober 2017 die de volgende 
omschrijving(en) betreft;


Besluit
Om mijn verzoek tot handhaving af te wijzen:
Citaat: Ik heb besloten uw verzoek om handhaving af te wijzen. De voornaamste grond voor 
afwijzing is het feit dat voor de put VRS-10 niet een afzonderlijk winningsplan is vereist; de winning
kan onder het vigerende winningsplan worden voortgezet. Ten aanzien van de seismische risico’s 
kan worden opgemerkt dat het voorkomen Vries-Zuid, waarbinnen put VRS-10 valt, in de laagste 
risico-categorie valt en dat de adviezen van TNO en SodM op het nieuwe, gewijzigde winningsplan
ter zake zijn meegewogen in het ontwerp-instemmingsbesluit, dat ter inzage heeft gelegen. (einde 
citaat)


Besluit
Alsmede het verzoek voor handhaven voor zover dit betrekking heeft op de productie na 2018.
Citaat: De afwijzing van uw verzoek geldt evenzeer voor zover dit verzoek betrekking heeft op de 
productie na 2018, omdat dit ziet op omstandigheden die in de toekomst liggen, onder juridische 
kaders welk thans nog niet zeker zijn. (einde citaat)


Bezwaar 


Na het lezen van uw besluit teken ik bezwaar aan op basis van het ontbreken van eenduidigheid 
betreffende de te winnen hoeveelheid gas. Alsmede van het feit dat in de aanvraag winningsplan 
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Westerveld van 9 september 2016 de prognose ontbreekt van het totale Vries-10 productievolume 
en dat er geen low-case, mid-case of high case scenario is omschreven voor deze put opdat de 
SodM haar controlefunctie naar behoren kan uitvoeren en kan handhaven indien de 
productiewaarden toch overschreden worden door de NAM in VRS-10 (en in totaal Vries Zuid door
beide putten VRS-1 en VRS10).


Verder teken ik bezwaar aan tegen uw weigering om uw eigen adviezen uit te voeren die de 
volgende punten betreffen:


• NAM dient, in overleg met het Koninklijk Nederland Meteorologisch Instituut voor 1 juni 
2017 enkele versnellingsmeters boven Eleveld en Vries-Zuid gasvelden te installeren en 
operationeel te hebben.


• NAM dient voor 1 juni 2017, ten genoegen van de Inspecteur-generaal der Mijnen, voor de 
bevende velden in dit winningsplan een risicobeheerssysteem te ontwikkelen en 
operationeel te hebben.


Ik verzoek u nogmaals om te gaan handhaven betreffende de gaswinning in VRS-10 tot de 
bovenstaande zaken geregeld zijn. 


Toelichting


Naar aanleiding van uw uitleg betreffende de diverse punten wens ik het volgende op te merken:


Punt 4
Hierbij dank dat het nu duidelijk is vanaf wanneer de productie van Vries-10 (VRS-10) gestart is, 
namelijk vanaf december 2016. Dit komt overeen met punt 1.12 van mijn schrijven en de informatie
die ik ontving van de NAM op 20 juli 2017. 


Volgens uw schrijven mag er volgens het winningsplan waar de Minister op 4 oktober 2011 mee 
heeft ingestemd uit het voorkomen Vries Zuid  241 miljoen Nm³ gas worden gewonnen in de 
periode 2011 tot 2026. 


Deze instemming door de Minister is niet te vinden via de openbare kanalen derhalve kan ik geen 
gegevens vinden die uw informatie bevestigen. Wel vind ik het opvallend dat de Minister in zijn 
ontwerp-instemmingsbesluit, dat van 8 mei tot en met maandag 19 juni 2017 ter inzage lag, geen 
melding maakt van deze instemming en datum van de instemming van 4 oktober 2011 maar 
slechts spreekt over de vigerende vergunning. 
Hier blijft bij mij het vermoeden dat de aanvraag (aanvragen) door de NAM wel gedaan zijn op 8 
maart 2011, waarvan de nummers NLOG FieldAssed_4389_Winningsplan 2011 publiek; NLOG 
FieldAssed_7670_Winningsplan 2011 publiek; NLOG FieldAssed_8389_Winningsplan 2011 
publiek; NLOG FieldAssed_9022_Winningsplan 2011 publiek het bewijs geven, maar dat de 
instemming achterwege is gebleven om welke onduidelijke redenen dan ook. 


Op bladzijde 5 van deze aanvragen bevat Vries Zuid 1 een producerende put VRS1 en VRS 3 als 
geabondeneerde put. (Deze wordt in de nieuwe aanvraag genoemd als VRS-3, een put die in 1994
is geabondeneerd). Tussen 2011 en 2016 en de nieuwe aanvraag is de verwachting dat er 143 
miljoen Nm³ geproduceerd wordt (blz 15 NLOG FieldAssed_7670_Winningsplan 2011 publiek). 
Derhalve blijft er in Vries Zuid een te produceren hoeveelheid van 98 miljoen Nm³ over bij de start 
van de productie in december 2016 VRS-10 uit beide putten. 


Deze gegevens komen echter niet overeen met de hoeveelheden die de NAM vermeld in haar 
schrijven van 23 december 2016. Zij stelt namelijk dat SodM aangeeft dat het vigerende 
winningsplan toestaat dat Vries-10 113,3 miljoen Nm³ uit het Vries-Zuid gasveld mag produceren. 
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De prognose van het totale Vries-10 productievolume zoals aangeven in het nieuwe winningsplan 
is 379 miljoen Nm³. Het leeuwendeel van de productie van Vries-10 zal hiermee onder het nieuwe 
winningsplan vallen. 


Uit deze gegevens blijkt dat de winning uit VRS-1 en VRS-10 gezamenlijk de totale winning die 
nog resterende is, zal overstijgen van start winning VRS-10 vanaf eind 2016 tot eind 2017. En 
zeker tot eind 2018. De totale productie VRS-10 overstijgt zelfs de hoeveelheid van 241 miljoen 
Nm³ waar de Minister in 2011 mee akkoord is gegaan. 


Blijft mijn stelling (bladzijde 4 van mijn verzoek) deels overeind, namelijk dat in de aanvraag 
winningsplan Westerveld van 9 september 2016 de prognose ontbreekt van het totale Vries-10 
productievolume net als de 113,3 miljoen Nm³ dat Vries-10 nog in het vigerende winningsplan mag 
produceren. 


Ook mijn stelling dat er geen low-case, mid-case of high-case scenario omschreven is voor deze 
put zodat de SodM haar controlefunctie naar behoren kan uitvoeren en kan handhaven als de 
productiewaarden toch overschreden worden door de NAM in Vries-10 blijft gehandhaafd. U bent 
in uw reactie hier niet op ingegaan. 


Maar ook mijn stelling is mijns inziens nog steeds van toepassing dat in artikel 34 van de 
Mijnbouwwet is bepaald dat het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een 
winningsplan. In artikel 35, lid 1sub c, van de Mijnbouwwet alsmede in artikel 24, lid 1 sub c van 
het Mijnbouwbesluit is aangeven dat in het winningsplan de wijze van winning alsmede de 
daarmee verband houdende activiteiten opgenomen moeten worden. Aan deze bepalingen voldoet
de productie in Vries-10 niet. 


Punt 4 vervolg en 5.4
U stelt in uw schrijven op 30 november 2016 heeft SodM bij brief aan de NAM laten weten geen 
reden te zien de voorgenomen productie uit VRS-10 niet toe te staan. SodM verwijst daarbij onder 
andere naar haar advies op het verzoek tot wijzing van het winningsplan van 13 oktober 2016. 


En vervolgens voorziet het ontwerp-instemmingsbesluit op het nieuwe gewijzigde winningsplan in 
aanvullende monitoring door het plaatsen van versnellingsmeters op diverse plekken en een risico-
beheersysteem. Dit mede naar aanleiding van het advies van SodM. Zolang het 
instemmingsbesluit echter nog niet van kracht is, kan dit geen onderwerp zijn van handhaving. 


U stelt dat ik stel dat voorafgaande aan de start van productie uit VRS-10 geen aanvullende 
monitoring is geregeld door het plaatsen van versnellingsmeters. Ook is er geen 
risicobeheerssysteem opgesteld en geïmplementeerd. Uw veronderstelling is juist. Mijn opmerking 
is gericht op het afdwingen van bovenstaande maatregelen.


U stelt in uw volgende alinea dat uw adviezen zijn overgenomen in het ontwerp-
instemmingsbesluit, maar dat het hier om een toekomstige verplichting gaat die niet kan worden 
afgedwongen op basis van het huidige winningsplan. Maar ik ben van mening van wel, namelijk op
basis van de toezegging van de Minister van 2 april 2015; punt 1.3 van mijn aanvraag. Zeker 
omdat u in uw adviezen geen twijfel laat bestaan over welk tijdsbestek u spreekt. 


Citaat:Onder advies staat vermeld: citaat: SodM adviseert u om onder de volgende voorwaarden 
in te stemming met het winningsplan:


1. NAM dient, in overleg met het Koninklijk Nederland Meteorologisch Instituut voor 1 juni 
2017 enkele versnellingsmeters boven Eleveld en Vries-Zuid gasvelden te installeren en 
operationeel te hebben.


2. NAM dient voor 1 juni 2017, ten genoegen van de Inspecteur-generaal der Mijnen, voor de 
bevende velden in dit winningsplan een risicobeheerssysteem te ontwikkelen en 
operationeel te hebben. Einde citaat
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Beide data zijn inmiddels een gepasseerd station en u laat achterwege mij te laten weten of uw 
adviezen zijn uitgevoerd zodat aan mijn verzoek eigenlijk voldaan is. Waarom zijn deze harde data
ineens niet belangrijk meer als er naar gevraagd wordt? U hebt richting de inwoners van Assen die
mijn aanvraag om te handhaven betreft met deze uitspraken een verwachting gewekt die u nu 
gemakkelijk weer intrekt. 


Wat betreft de handhaving na 2018 wijst u mijn verzoek af. 


Zowel in de genoemde aanvragen van de NAM van 2011 als in de aanvraag van de NAM in 2016 
wordt niet expliciet gesproken van een verlenging van de productie in de gasvoorkomens die 
behoren tot de vergunning Westerveld. Hierdoor blijf ik van mening dat er tot 2018 geproduceerd 
mag worden in VRS-10. Er worden geen verder data genoemd voor de productie na 2018. 


Ik verzoek u nogmaals om te gaan handhaven betreffende de gaswinning in VRS-10 


Hoogachtend,


Mevrouw H.W,.M. Kiewiet-Krijgsman
Jadestoep 25
9403 SX Assen
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Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken
Inspecteur generaal van Staatstoezicht op de Mijnen
Postbus 24037
2490 AA Den Haag

Wordt per mailadres: sodm@minez.nl en per aangetekend toegestuurd

Bezwaarschrift

Assen,  woensdag 29 november 2017

Betreft: bezwaarschrift tegen besluit van 20 oktober 2017 met als kenmerk 17162697

Geachte heer drs. H. A. J. M. van de Meijden  MBA,

Hierbij dien ik bezwaar in conform de omschrijving op bladzijde 9 van uw schrijven tegen het 
volgende besluit(en) waarover ik geïnformeerd ben op 20 oktober 2017 die de volgende 
omschrijving(en) betreft;

Besluit
Om mijn verzoek tot handhaving af te wijzen:
Citaat: Ik heb besloten uw verzoek om handhaving af te wijzen. De voornaamste grond voor 
afwijzing is het feit dat voor de put VRS-10 niet een afzonderlijk winningsplan is vereist; de winning
kan onder het vigerende winningsplan worden voortgezet. Ten aanzien van de seismische risico’s 
kan worden opgemerkt dat het voorkomen Vries-Zuid, waarbinnen put VRS-10 valt, in de laagste 
risico-categorie valt en dat de adviezen van TNO en SodM op het nieuwe, gewijzigde winningsplan
ter zake zijn meegewogen in het ontwerp-instemmingsbesluit, dat ter inzage heeft gelegen. (einde 
citaat)

Besluit
Alsmede het verzoek voor handhaven voor zover dit betrekking heeft op de productie na 2018.
Citaat: De afwijzing van uw verzoek geldt evenzeer voor zover dit verzoek betrekking heeft op de 
productie na 2018, omdat dit ziet op omstandigheden die in de toekomst liggen, onder juridische 
kaders welk thans nog niet zeker zijn. (einde citaat)

Bezwaar 

Na het lezen van uw besluit teken ik bezwaar aan op basis van het ontbreken van eenduidigheid 
betreffende de te winnen hoeveelheid gas. Alsmede van het feit dat in de aanvraag winningsplan 
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Westerveld van 9 september 2016 de prognose ontbreekt van het totale Vries-10 productievolume 
en dat er geen low-case, mid-case of high case scenario is omschreven voor deze put opdat de 
SodM haar controlefunctie naar behoren kan uitvoeren en kan handhaven indien de 
productiewaarden toch overschreden worden door de NAM in VRS-10 (en in totaal Vries Zuid door
beide putten VRS-1 en VRS10).

Verder teken ik bezwaar aan tegen uw weigering om uw eigen adviezen uit te voeren die de 
volgende punten betreffen:

• NAM dient, in overleg met het Koninklijk Nederland Meteorologisch Instituut voor 1 juni 
2017 enkele versnellingsmeters boven Eleveld en Vries-Zuid gasvelden te installeren en 
operationeel te hebben.

• NAM dient voor 1 juni 2017, ten genoegen van de Inspecteur-generaal der Mijnen, voor de 
bevende velden in dit winningsplan een risicobeheerssysteem te ontwikkelen en 
operationeel te hebben.

Ik verzoek u nogmaals om te gaan handhaven betreffende de gaswinning in VRS-10 tot de 
bovenstaande zaken geregeld zijn. 

Toelichting

Naar aanleiding van uw uitleg betreffende de diverse punten wens ik het volgende op te merken:

Punt 4
Hierbij dank dat het nu duidelijk is vanaf wanneer de productie van Vries-10 (VRS-10) gestart is, 
namelijk vanaf december 2016. Dit komt overeen met punt 1.12 van mijn schrijven en de informatie
die ik ontving van de NAM op 20 juli 2017. 

Volgens uw schrijven mag er volgens het winningsplan waar de Minister op 4 oktober 2011 mee 
heeft ingestemd uit het voorkomen Vries Zuid  241 miljoen Nm³ gas worden gewonnen in de 
periode 2011 tot 2026. 

Deze instemming door de Minister is niet te vinden via de openbare kanalen derhalve kan ik geen 
gegevens vinden die uw informatie bevestigen. Wel vind ik het opvallend dat de Minister in zijn 
ontwerp-instemmingsbesluit, dat van 8 mei tot en met maandag 19 juni 2017 ter inzage lag, geen 
melding maakt van deze instemming en datum van de instemming van 4 oktober 2011 maar 
slechts spreekt over de vigerende vergunning. 
Hier blijft bij mij het vermoeden dat de aanvraag (aanvragen) door de NAM wel gedaan zijn op 8 
maart 2011, waarvan de nummers NLOG FieldAssed_4389_Winningsplan 2011 publiek; NLOG 
FieldAssed_7670_Winningsplan 2011 publiek; NLOG FieldAssed_8389_Winningsplan 2011 
publiek; NLOG FieldAssed_9022_Winningsplan 2011 publiek het bewijs geven, maar dat de 
instemming achterwege is gebleven om welke onduidelijke redenen dan ook. 

Op bladzijde 5 van deze aanvragen bevat Vries Zuid 1 een producerende put VRS1 en VRS 3 als 
geabondeneerde put. (Deze wordt in de nieuwe aanvraag genoemd als VRS-3, een put die in 1994
is geabondeneerd). Tussen 2011 en 2016 en de nieuwe aanvraag is de verwachting dat er 143 
miljoen Nm³ geproduceerd wordt (blz 15 NLOG FieldAssed_7670_Winningsplan 2011 publiek). 
Derhalve blijft er in Vries Zuid een te produceren hoeveelheid van 98 miljoen Nm³ over bij de start 
van de productie in december 2016 VRS-10 uit beide putten. 

Deze gegevens komen echter niet overeen met de hoeveelheden die de NAM vermeld in haar 
schrijven van 23 december 2016. Zij stelt namelijk dat SodM aangeeft dat het vigerende 
winningsplan toestaat dat Vries-10 113,3 miljoen Nm³ uit het Vries-Zuid gasveld mag produceren. 
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De prognose van het totale Vries-10 productievolume zoals aangeven in het nieuwe winningsplan 
is 379 miljoen Nm³. Het leeuwendeel van de productie van Vries-10 zal hiermee onder het nieuwe 
winningsplan vallen. 

Uit deze gegevens blijkt dat de winning uit VRS-1 en VRS-10 gezamenlijk de totale winning die 
nog resterende is, zal overstijgen van start winning VRS-10 vanaf eind 2016 tot eind 2017. En 
zeker tot eind 2018. De totale productie VRS-10 overstijgt zelfs de hoeveelheid van 241 miljoen 
Nm³ waar de Minister in 2011 mee akkoord is gegaan. 

Blijft mijn stelling (bladzijde 4 van mijn verzoek) deels overeind, namelijk dat in de aanvraag 
winningsplan Westerveld van 9 september 2016 de prognose ontbreekt van het totale Vries-10 
productievolume net als de 113,3 miljoen Nm³ dat Vries-10 nog in het vigerende winningsplan mag 
produceren. 

Ook mijn stelling dat er geen low-case, mid-case of high-case scenario omschreven is voor deze 
put zodat de SodM haar controlefunctie naar behoren kan uitvoeren en kan handhaven als de 
productiewaarden toch overschreden worden door de NAM in Vries-10 blijft gehandhaafd. U bent 
in uw reactie hier niet op ingegaan. 

Maar ook mijn stelling is mijns inziens nog steeds van toepassing dat in artikel 34 van de 
Mijnbouwwet is bepaald dat het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een 
winningsplan. In artikel 35, lid 1sub c, van de Mijnbouwwet alsmede in artikel 24, lid 1 sub c van 
het Mijnbouwbesluit is aangeven dat in het winningsplan de wijze van winning alsmede de 
daarmee verband houdende activiteiten opgenomen moeten worden. Aan deze bepalingen voldoet
de productie in Vries-10 niet. 

Punt 4 vervolg en 5.4
U stelt in uw schrijven op 30 november 2016 heeft SodM bij brief aan de NAM laten weten geen 
reden te zien de voorgenomen productie uit VRS-10 niet toe te staan. SodM verwijst daarbij onder 
andere naar haar advies op het verzoek tot wijzing van het winningsplan van 13 oktober 2016. 

En vervolgens voorziet het ontwerp-instemmingsbesluit op het nieuwe gewijzigde winningsplan in 
aanvullende monitoring door het plaatsen van versnellingsmeters op diverse plekken en een risico-
beheersysteem. Dit mede naar aanleiding van het advies van SodM. Zolang het 
instemmingsbesluit echter nog niet van kracht is, kan dit geen onderwerp zijn van handhaving. 

U stelt dat ik stel dat voorafgaande aan de start van productie uit VRS-10 geen aanvullende 
monitoring is geregeld door het plaatsen van versnellingsmeters. Ook is er geen 
risicobeheerssysteem opgesteld en geïmplementeerd. Uw veronderstelling is juist. Mijn opmerking 
is gericht op het afdwingen van bovenstaande maatregelen.

U stelt in uw volgende alinea dat uw adviezen zijn overgenomen in het ontwerp-
instemmingsbesluit, maar dat het hier om een toekomstige verplichting gaat die niet kan worden 
afgedwongen op basis van het huidige winningsplan. Maar ik ben van mening van wel, namelijk op
basis van de toezegging van de Minister van 2 april 2015; punt 1.3 van mijn aanvraag. Zeker 
omdat u in uw adviezen geen twijfel laat bestaan over welk tijdsbestek u spreekt. 

Citaat:Onder advies staat vermeld: citaat: SodM adviseert u om onder de volgende voorwaarden 
in te stemming met het winningsplan:

1. NAM dient, in overleg met het Koninklijk Nederland Meteorologisch Instituut voor 1 juni 
2017 enkele versnellingsmeters boven Eleveld en Vries-Zuid gasvelden te installeren en 
operationeel te hebben.

2. NAM dient voor 1 juni 2017, ten genoegen van de Inspecteur-generaal der Mijnen, voor de 
bevende velden in dit winningsplan een risicobeheerssysteem te ontwikkelen en 
operationeel te hebben. Einde citaat

3



Beide data zijn inmiddels een gepasseerd station en u laat achterwege mij te laten weten of uw 
adviezen zijn uitgevoerd zodat aan mijn verzoek eigenlijk voldaan is. Waarom zijn deze harde data
ineens niet belangrijk meer als er naar gevraagd wordt? U hebt richting de inwoners van Assen die
mijn aanvraag om te handhaven betreft met deze uitspraken een verwachting gewekt die u nu 
gemakkelijk weer intrekt. 

Wat betreft de handhaving na 2018 wijst u mijn verzoek af. 

Zowel in de genoemde aanvragen van de NAM van 2011 als in de aanvraag van de NAM in 2016 
wordt niet expliciet gesproken van een verlenging van de productie in de gasvoorkomens die 
behoren tot de vergunning Westerveld. Hierdoor blijf ik van mening dat er tot 2018 geproduceerd 
mag worden in VRS-10. Er worden geen verder data genoemd voor de productie na 2018. 

Ik verzoek u nogmaals om te gaan handhaven betreffende de gaswinning in VRS-10 

Hoogachtend,

Mevrouw H.W,.M. Kiewiet-Krijgsman
Jadestoep 25
9403 SX Assen
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