
 

 

 

 

 

Agendering in commissie OGB van 20 juni 20178 
  
Motivatie om te komen tot agendering van de ingekomen stukken over de gaswinning is Zuidwest 
Drenthe. (Ingekomen stuk B22 OGB 16 mei 2018) 
 
In het grensgebied tussen Overijssel, Friesland en Drenthe wordt gas gewonnen. 
De plaats waar het gas naar boven wordt gehaald ligt in 1 van deze provincies, maar de 
consequenties stoppen niet bij de provinciegrens. 
PS van Drenthe moet dus niet alleen kijken naar de eigen provincie, maar moet ook over de grens 
kijken als het gaat om gaswinning. Immers, om een voorbeeld te noemen, de gaswinning in Eesveen 
(provincie Overijssel) kan tot gevolg hebben dat er bodemdaling optreedt in Drenthe, of dat 
inwoners van Drenthe last krijgen van aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Eesveen. 
 
De Briefschrijvers geven in hun schrijven aan dat zij geen tot onvoldoende inzicht hebben in de 
gaswinning in Eesveen. 
Briefschrijvers geven ook aan geen vertrouwen te hebben in Vermillion. Zij geven aan dat de 
voorlichting minimaal is en de toegankelijkheid van Vermillion om vragen te beantwoorden slecht is. 
 
Er is onrust ontstaan in Wapse over de bouw van een containerwand rond de gaswinning in Wapse. 
Over de bouw van deze containerwand is geen mededeling gedaan aan omwonenden. Dit is in strijd 
met de bedoeling van de vragen zoals die door de CDA-fractie zijn gesteld. Die bedoeling behelst dat 
er openheid en transparantie wordt geboden door Vermillion. 
 
Naar aanleiding van de onrust die onder burgers is ontstaan wil de CDA-fractie de volgende vragen 
aan de Commissie Omgevingsbeleid en aan de gedeputeerde voorleggen: 
 
Hoe kijkt u aan tegen de onrust die is ontstaan door het optreden van Vermillion bij gaswinning in 
onze provincie en net over provinciegrenzen? 
Wat zijn uw suggesties voor acties die als doel hebben deze ongerustheid weg te nemen? 
 
Blijkens de antwoorden die het college op onze vragen heeft gegeven, bestaat een nul-meting uit een 
steekproef die representatief moet zijn voor de gebouwen in het gebied. 
Wat zijn uw ideeën bij een nul-meting? 
 
Namens de CDA-fractie 
Klaas Neutel 



      Aan de Provinciale Staten    
      Commissie Omgevingsbeleid    
      Provincie Drenthe   

Eesveen/Wapserveen,  12 mei 2018  

Betreft:  Een zoektocht naar transparantie van omwonenden van gaswinning Eesveen 

 

Geacht statenlid,  

In Eesveen vindt sinds 2015 gaswinning plaats uit het gasveld ESV-01 door het Canadese 
mijnbouwbedriijf Vermilion Energy. 

In 2017 kondigt Vermilion aan gaswinning vanuit Eesveen naar Wapserveen te willen uitbreiden door 
het in productie nemen van gasveld ESV-02 dat direct aansluitend ligt aan ESV-01. Dit zal naar 
verwachting het 10-voudige produceren van ESV-01.  Naar aanleiding van het ontwerp-
instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen werden 334 zienswijzen door bedrijven en 
particulieren ingediend. 

Het gebied rondom Eesveen is prachtig. Volop natuurschoon dichtbij: het Holtingerveld, Nationaal 
Park Drents- Friese Wold, Landgoed de Eese en Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ook historisch 
een uniek gebied met oude boerderijen in streekdorpen die typisch zijn voor dit gebied, vestingstad 
Steenwijk en de koloniedorpen  Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord.  De Maatschappij van 
Weldadigheid, een deel van ons kolonieverleden dat op de lijst staat voor de Unesco Werelderfgoed 
Status ligt eveneens nabij Eesveen en binnen de invloedssfeer van gaswinning.  

Eesveen, de naam zegt het al, ligt in van oudsher een uitgestrekt veengebied.  

Vermilion geeft in het instemmingsbesluit aan dat binnen in de invloedsfeer van de 
gaswinningsactiviteiten in Eesveen de kans op aardbevingen zeer reëel is namelijk 42% plus of min 
8%. Ook al is de kracht van de aardbevingen mogelijk niet groot, dan kan dit toch leiden tot forse 
schade aan gebouwen is de ervaring, zéker in veengebied. Ook nu al wordt er door inwoners 
bodemtrilling waargenomen die echter niet in de metingen van het KNMI te zien zijn. 

Eesveen is bovendien niet het enige kleine gasveld in deze omgeving. Op de grens van de Kop van 
Overijssel,  Zuid-West Drenthe en Zuid-Oost Friesland liggen meerdere gasvelden dichtbij elkaar 
(bijvoorbeeld De Blesse, Nijensleek, Diever, Wapse, Vinkega, Noordwolde, Wanneperveen en 
Vledderveen).  De invloedssfeer van deze gasvelden strekt zich eveneens uit over de door ons 
genoemde gebieden, dorpen en steden die het zo bijzonder maken om hier te wonen en recreëren. 

Wij als inwoners zijn er bepaald niet gerust op, ondanks dat wij ons uitgebreid verdiept hebben in de 
materie. Conclusie van deze verdieping tot nu toe is eigenlijk dat het ons meer vragen dan 
antwoorden oplevert. Volledig inzicht in het proces van gaswinning in Eesveen en de consequenties 
ervan is voor de inwoners van dit gebied echter van het grootste belang om een gefundeerd oordeel 
te kunnen vormen over de duurzaamheid en veiligheid van de gaswinning in Eesveen nu en in de 
toekomst.  

Onze zoektocht naar transparantie is vastgelegd in het Basisdocument Gaswinning Vermilion in 
Eesveen. Dit document is in de bijlage bijgevoegd.  

Wij vragen u kennis te nemen van de zorgen en vragen die aan de orde komen in dit document. Kunt 
u helpen in de beantwoording van onze vragen? Wij stellen uw bijdrage zeer op  prijs. Uiteraard zijn 
wij van harte bereid ons verhaal persoonlijk toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens GAS –DrOvF   

Jeannette van der Velde, Marijke Sterk en Rita Pos email: info.gaswinningeesveen@gmail.com  

mailto:info.gaswinningeesveen@gmail.com
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Gaswinnning Vermilion Energy in Eesveen 
Zoektocht naar transparantie 
 
Inleiding 
 
In dit document is een overzicht gemaakt van onze kennis en inzichten met 
betrekking tot gaswinningactiviteiten van Vermilion Energy in Eesveen. 
Dit document is opgesteld door Jeannette van der Velde, Marijke Sterk en Rita Pos. 
De mogelijkheden om ons te informeren over het ontwerp instemmingsbesluit 
Eesveen waren ons inziens beperkt en de reactietermijn te kort. Tijdens en met name 
na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de zienswijze zijn wij ons 
verder gaan verdiepen in de materie. Conclusie van deze verdieping tot nu toe is 
eigenlijk dat het ons meer vragen dan antwoorden oplevert. 
 
Volledig inzicht in het proces van gaswinning in Eesveen en de consequenties ervan 
is ons inziens van het grootste belang om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen 
over de duurzaamheid en veiligheid van de gaswinning in Eesveen nu en in de 
toekomst. 
 
Onzekerheid en gevoel van onrecht kunnen mogelijk weggenomen worden als er 
een volledig beeld is gevormd over alle verschillende aspecten aan gaswinning in 
Eesveen. 
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In dit document worden van de volgende deelonderwerpen de documenten waaruit 
wij informatie hebben verkregen weergegeven: 
 
Huidige gaswinning Eesveen (ESV-01) en ontwikkeling woon- en bedrijfsgebied 
Eeserwold 
 
Procedure rondom uitbreiding gaswinning Eesveen (ESV-02) 
 
Rol van het Ministerie van Economische Zaken  en Klimaat, SODM, TNOag, 
EBN, NCG 
 
Seismische Monitoring 
 
Leidingenstrook tussen Eesveen en Nijensleek, gevaarlijke stoffen en 
afvalwater 
 
De grootte van het kleine gasveld Eesveen 
 
De kosten van gaswinning in Eesveen 
 
Vermilion Energy 
 
Mijnbouwschade, Nulmetingen, Bodemdaling en Tiltmeters 
 
Gaswinning Eesveen, Veiligheid, Volksgezondheid en Milieu 
 
Er is per deelonderwerp een lijst met vragen opgesteld waarvan wij de antwoorden 
niet kunnen vinden in de documentatie. Deze lijst met vragen is opgesteld om ons 
richting te geven aan onze zoektocht naar antwoorden, onze zoektocht naar 
transparantie. 
 
Kort brengen wij u tenslotte nog op de hoogte van een aantal voor ons actuele 
zaken: 
 
Enquête 
Aanvraag verlenging concessie NAM in Wanneperveen 
Perforatie Vermilion in Wapse 
Productie ESV-02 in afwachting van instemmingsbesluit 
 
Wij eindigen met een slotwoord en enkele bijlagen 

Slotwoord 
Bijlage 1 Enquête Informatievoorziening Gaswinning Eesveen-Vinkega 

Bijlage 2 Open Brief Milieudefensie Westerveld Perforatie Vermilion in Wapse 
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Bijlage 3 Expertiserapport  gemaakt  door Gerrit Wigger tbv winningsplan 
Diever 
 
Bijlage 4 Brief VVD Fractie Steenwijkerland aan minister van EZK dhr.  Ir. E.D. 
Wiebes 
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Huidige Gaswinning Eesveen (ESV-01) en woon- en bedrijvengebied 
Eeserwold 
 
Op 14 juni 2005 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Eeserwold 
vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een hoogwaardig 
woon- en bedrijfsgebied aan de 'overzijde' van de snelweg. 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/+%20Raad%20-
%20Eerste%20herziening%20bestemmingsplan%20Eeserwold%20(1).pdf 
  
 
26 november 2012 heeft gaswinningslocatie Eesveen de bestemming 
mijnbouwlocatie gekregen: 
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-
VA01/tb_NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VA01_11.pdf 
 
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-
VO01/t_NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VO01.pdf 
 

- In het bestemmingsplan is de voorwaarde opgenomen, dat het invloedsgebied 
van de risicobron, dat geldt voor het bepalen van het groepsrisico, niet over 
woongebieden mag vallen. 

- Er  wordt eveneens vastgesteld dat er geen groepsrisico is vastgesteld in dit 
bestemmingsplan omdat er zich geen bevolking of andere objecten bevinden 
binnen het invloedsgebied van de risicobron. 

- In aanpassen van het bestemmingsplan van landbouw- naar mijnbouwlocatie 
wordt de te ontwikkelen woonwijk en het bedrijventerrein Eeserwold niet 
genoemd. 

 
In 2014 werd een start gemaakt met het ontwikkelen van de woonwijk en het 
bedrijventerrein Eeserwold. 
https://www.google.nl/search?q=bestemmingsplan+eeserwold&rlz=1C1AFAB_enNL4
69&oq=eeserwold+beste&aqs=chrome.1.69i57j0.16897j0j7&sourceid=chrome&ie=U
TF-8 
 

- In de aanpassingen in het bestemmingsplan om de ontwikkeling van 
Eeserwold mogelijk te maken wordt de gaswinlocatie Eesveen niet genoemd. 

 
- Enkele bewoners van Eeserwold werden op 9 februari 2015 op de hoogte 

gebracht van de aanwezigheid van een gaswinlocatie middels een brief van 
Antea Group: 

 

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VA01/tb_NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VA01_11.pdf
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VA01/tb_NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VA01_11.pdf
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VO01/t_NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VO01.pdf
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VO01/t_NL.IMRO.1708.ESVmijnbwEesveenBP-VO01.pdf
https://www.google.nl/search?q=bestemmingsplan+eeserwold&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=eeserwold+beste&aqs=chrome.1.69i57j0.16897j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=bestemmingsplan+eeserwold&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=eeserwold+beste&aqs=chrome.1.69i57j0.16897j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=bestemmingsplan+eeserwold&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=eeserwold+beste&aqs=chrome.1.69i57j0.16897j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Vermilion is in 2015 gestart met winnen van aardgas via put ESV-01 op een diepte 
van circa 2.000 meter:  
http://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/Factsheet_Eesveen-02_Dutch.pdf 
 
Dit is het bijbehorende winningsplan: 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/NLOG_FieldAsset_4188_Winningsplan_Eesveen.pdf 
 
Dit is het meetplan tbv de monitoring van de bodemdaling: 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/EESVEEN_MEETPLAN_2016%20(7).pdf 
 
10 maart 2015 hebben bewoners van Eeserwold een aardbeving ervaren. Naar 
aanleiding daarvan werd contact gezocht met Antea Group en de Seismologische 
Dienst van het KNMI. Hierop werd geen reactie ontvangen. 
 
  

http://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/Factsheet_Eesveen-02_Dutch.pdf
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Onze vragen: 
• Hoe is de seismologische monitoring ingericht? 
• Zijn er nulmetingen gedaan aan de gebouwen in de omgeving? Zijn dit 

onafhankelijke nulmetingen? 
• Als geen nulmeting gedaan is, is een onafhankelijke bepaling van de huidige 

bouwkundige staat van een pand nu nog mogelijk op kosten van Vermilion of 
overheid? 

• Zijn er follow-up metingen gedaan? 
• Waar zijn data beschikbaar van seismologische monitoring, nulmetingen en 

follow-up metingen? 
• Hoe ziet het schadeprotocol eruit? 
• Is er een fonds waaruit schade vergoed wordt? Hoe groot is dit fonds en door 

wie wordt het beheerd? 
• Hoe wordt er gehandeld in geval van calamiteiten? Is er een calamiteitenplan? 
• Hoelang na beëindiging van de gaswinning blijft een schadeprotocol van 

toepassing en een schadefonds bestaan? 
• Op welke manier heeft er afstemming plaatsgevonden  tussen de plannen 

voor het woon- en bedrijventerrein Eeserwold en de plannen voor een 
mijnbouwlocatie die beiden in hetzelfde gebied ontwikkeld  zijn en worden? 

• Hoe kan het dat een wijziging van landbouwbestemming naar 
mijnbouwbestemming is toegestaan in een gebied waar een woon- en 
bedrijventerrein wordt ontwikkeld en zonder dat dit terrein is erkend in de 
risico-beoordeling? 

• Hoe kan het dat een woonwijk- en bedrijventerrein wordt ontwikkeld in de 
nabijheid van een gaswinlocatie zonder de effecten van de gaswinning bij de 
ontwikkeling mee te wegen? 

• Hoe kan het dat in de risico-analyse behorend bij de bestemminsgplan-
wijziging naar mijnbouwlocatie geen rekening is gehouden met de voor de 
handliggende uitbreiding van bevolking en andere objecten binnen de 
invloedssfeer van de mijnbouwlocatie? 

• Hoe kan het zijn dat de bewoners en bedrijven van Eeserwold niet op de 
hoogte gebracht zijn van de gaswinlocatie voordat ze zich op Eeserwold 
vestigden? 

• Is het mogelijk aardbevingbestendige aanpassingen aan de huidige 
bebouwing te krijgen op kosten van Vermilion en of de overheid? 

• Wat is de invloed van de gaswinning op de waarde van de woningen en 
bedrijven? Hoe courant is een woning in een gaswinningsgebied? Is een 
vermindering in verkoopwaarde te verhalen op overheid of Vermilion? 
Bedrijven en bewoners die zich vestigden en investeerden hebben destijds in 
het vaststellen van de vestigingskosten geen rekening kunnen houden met 
een lagere actuele waarde als gevolg van gaswinning. 

• Worden bedrijven die zich nieuw willen vestigen op ‘Eeserwold Werken’ van 
tevoren in kennis gesteld van de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van 
een gaswinlocatie in de nabijheid? 

• Worden particulieren die zich nieuw willen vestigen op ‘Eeserwold Wonen’ van 
tevoren in kennis gesteld van de mogelijke gevolgen van de aanwezigheid van 
een gaswinlocatie in de nabijheid? 

• De nulmeting wat betreft bodemdaling is in 2015 uitgevoerd. Wat is de 
uitkomst van deze meting? 
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• Volgens het meetplan is de volgende meting van bodemdaling als gevolg van 
gaswinning in ESV-01 in 2025. Is het volgens de lijn der verwachting dat er in 
2025 nog gas gewonnen vanuit ESV-01? Vindt er tussentijds geen monitoring 
plaats of is de eerste meting in 2025? (mogelijk dus pas na afloop van de 
winning!?) 

• Wat is de verwachte bodemdaling als gevolg van gaswinning in ESV-01? 
• Wat zijn de consequenties voor gaswinning c.q. voor Vermilion als bij 

tussentijdse monitoring blijkt dat bodemdaling de verwachte bodemdaling 
overschrijdt? 

• Wat zijn de consequenties voor gaswinnig c.q. Vermilion als bij de geplande 
metingen in 2025, 2035 en 2043 blijkt dat de verwachte bodemdaling wordt 
overschreden? 
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Procedure en informatievoorziening rondom uitbreiding gaswinning 
Eesveen (ESV-02) 
 
In juni en juli 2017 is een proefboring ESV-02 uitgevoerd vanaf de locatie ‘Eesveen’. 
Met de proefboring werd aangetoond dat vanuit de bestaande put een deel van de 
gasvoorraad dat eerst niet door de bestaande put aangesproken wordt nu ook zou 
kunnen worden gewonnen. 
http://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/20171004_Resultaten_proefboring_Eesveen-
02.pdf 
 
Vermilion is voornemens de gaswinning vanuit winningspunt Eesveen uit te breiden 
met het starten van gaswinning meer ten oosten van het huidige deel van het 
gasveld dat momenteel al in productie is. Er is daarom door Vermilion in februari 
2017 een aanpassing van het winningsplan ingediend bij het Ministerie van 
Economische zaken. Na een test zal de put worden ingesloten en zal ingesloten 
blijven, totdat een besluit is genomen op het winningsplan Eesveen. Informatie over 
de proefboring en het traject dat Vermilion volgt om toestemming te krijgen de put 
ESV02 in productie te nemen is hier terug te vinden: 
http://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/Factsheet_Eesveen-02_Dutch.pdf 
 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/170519%20Addendum%20verzoek%20tot%20inste
mming%20WP%20Eesveen.pdf 
 

- Een kleine selectie burgers is zomer 2017 door Vermilion per brief uitgenodigd 
voor een rondleiding op het boorplatform. Men kreeg daar een rondleiding. Er 
mochten echter geen vragen gesteld worden.  

 
- Er is een aankondiging in de Staatscourant geweest van het ontwerp-

instemmingsbesluit wijziging winningsplan Eesveen. 
 

- Er zijn drie fases bij de ontwikkelen en in gebruik nemen van een nieuw 
gasveld waarbij het mogelijk is zich te informeren, een visie te vormen en een 
zienswijze in te dienen namelijk: 
• de fase van Advies over het winningsplan 
• de fase van Ontwerp instemmingsbesluit 
• de fase van Reageren op het ontwerp instemmingsbesluit.  

 
De verschillende fasen zijn hier terug te vinden: 
https://www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Ministerie-EZ-mijnbouwwet-
een-bedrijf-wil-in-uw-omgeving-gas-winnen.pdf 
 
Onbekend is of van fase ´advies over winningsplan´ een bekendmaking is gedaan in 
de Steenwijker Express of Staatscourant. Onbekend is ook of er zienswijzen zijn 
ingediend in een eerder stadium dan de fase van ´reageren op het ontwerp 
instemmingsbesluit´. 
 
Betrokken burgers hebben kennis genomen van de plannen tot uitbreiding van de 
gaswinning in Eesveen middels de kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit 
wijziging winningsplan Eesveen in de Steenwijker Express van 31 oktober 2017. 
Daarbij werd ook de informatie-avond van 23 november aangekondigd. Een kleine 

http://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/20171004_Resultaten_proefboring_Eesveen-02.pdf
http://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/20171004_Resultaten_proefboring_Eesveen-02.pdf
http://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/Factsheet_Eesveen-02_Dutch.pdf
https://www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Ministerie-EZ-mijnbouwwet-een-bedrijf-wil-in-uw-omgeving-gas-winnen.pdf
https://www.heerenveen.nl/wp-content/uploads/2017/03/Ministerie-EZ-mijnbouwwet-een-bedrijf-wil-in-uw-omgeving-gas-winnen.pdf
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selectie burgers heeft op het huisadres een uitnodiging gekregen voor een 
informatie-avond in het dorpshuis in Wilhelminaoord op 23 november 2017. 
 
Er is een aankondiging gedaan in de Staatscourant op 2 november 2017: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62525.html 
 
Jeannette en Robert Sterk hebben ook toen hun ongerustheid geuit: 
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/517126/ongerust-over-de-
stilte-rondom-de-gasboringen.html 
 
http://www.dvhn.nl/drenthe/Vragen-en-zorgen-over-gaswinning-Zuidwest-Drenthe-
22684332.html 
 
Op de informatie-bijeenkomst van 23 november 2017 was de zaal overvol, er was 
nauwelijks gelegenheid tot het stellen van vragen en er konden geen duidelijke en 
eenduidige antwoorden gegeven worden op vragen. Er was een wachtrij van meer 
dan een uur om een zienswijze in te kunnen dienen. Het indienen van een 
mondelinge zienswijze was vervolgens vrijwel onmogelijk gezien het lawaai.  
 
Op vrijdag 1 december 2017 wordt in de Steenwijker Courant aangekondigd dat de 
PvdA op woensdag 6 december 2017 in Wilhelminaoord een bijeenkomst gaat 
houden om informatie te geven en te helpen bij het indienen van een zienswijze. Er 
is nu echter geen tijdige aankondiging in de Steenwijker Expres en ook geen 
persoonlijke uitnodiging op het huisadres. 
 
Er wordt in deze aankondiging niet genoemd dat er behalve mensen van PvdA ook 
experts aanwezig zullen zijn. Achteraf blijkt dat ook vertegenwoordigers van het 
Ministerie van Economische Zaken en Vermilion Energy voorafgaand aan de 
bijeenkomst aanwezig zijn geweest. Dit is te lezen in een verslag in de Steenwijker 
Courant van 8 december 2017.  
 

- In de pers is de informatie-bijeenkomst uitgebreid aan bod geweest: 
http://www.dvhn.nl/drenthe/Dringen-op-inloopavond-over-gaswinning-bij-Eesveen-
22688524.html 
 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130224/Burgemeester-Jager-Westervelds-gas-geen-
alternatief-voor-dichtdraaien-gaskraan-Groningen 
 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128600/Westerveld-wil-meer-duidelijkheid-in-
dossiers-gaswinning 
 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128566/Van-Tongeren-Gaswinning-Drenthe-
onbegrijpelijk-en-niet-uit-te-leggen 
 
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/518299/d66-steenwijkerland-stelt-
vragen-over-plannen-vermilion.html 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62525.html
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/517126/ongerust-over-de-stilte-rondom-de-gasboringen.html
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/517126/ongerust-over-de-stilte-rondom-de-gasboringen.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Vragen-en-zorgen-over-gaswinning-Zuidwest-Drenthe-22684332.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Vragen-en-zorgen-over-gaswinning-Zuidwest-Drenthe-22684332.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Dringen-op-inloopavond-over-gaswinning-bij-Eesveen-22688524.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Dringen-op-inloopavond-over-gaswinning-bij-Eesveen-22688524.html
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130224/Burgemeester-Jager-Westervelds-gas-geen-alternatief-voor-dichtdraaien-gaskraan-Groningen
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130224/Burgemeester-Jager-Westervelds-gas-geen-alternatief-voor-dichtdraaien-gaskraan-Groningen
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128600/Westerveld-wil-meer-duidelijkheid-in-dossiers-gaswinning
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128600/Westerveld-wil-meer-duidelijkheid-in-dossiers-gaswinning
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128566/Van-Tongeren-Gaswinning-Drenthe-onbegrijpelijk-en-niet-uit-te-leggen
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128566/Van-Tongeren-Gaswinning-Drenthe-onbegrijpelijk-en-niet-uit-te-leggen
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/518299/d66-steenwijkerland-stelt-vragen-over-plannen-vermilion.html
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/518299/d66-steenwijkerland-stelt-vragen-over-plannen-vermilion.html
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http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128391/Opnieuw-informatieavond-gaswinning-Te-
druk-te-chaotisch’ 
 

- En er zijn Kamervragen gesteld: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/21/beantwoording-
kamervragen-over-gevolgen-van-gaswinning-in-drenthe 
 
Gezien het chaotische verloop van de bijeenkomst van 23 november en het gebrek 
aan communicatie met betrekking tot de aankondiging van de bijeenkomst van 6 
december hebben betrokken burgers zich niet gedegen kunnen informeren over het 
winningsplan en de consequenties ervan.  
 
http://www.rtvoost.nl/nieuws/281247/toenemende-zorgen-bij-bewoners-
gaswingebied-eesveen 
 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/129325/Gemeenten-inwoners-en-actiegroep-willen-
serieus-genomen-worden-door-minister-Wiebes 
 
De volgende documenten zijn beschikbaar waarin informatie met betrekking tot 
de gaswinning in Eesveen te vinden is: 
 

 
 
Documenten zijn te raadplegen op http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-eesveen 
 
Er zijn door particulieren en bedrijven ongeveer 340 zienswijzen ingediend naar 
aanleiding van het ontwerp instemmingsbesluit Eesveen. 
 
Deze zienswijzen zijn gepubliceerd op Nlog in te zien via onderstaande link: 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Zienswijze-
%20en%20reactiebundel%20WP%20Eesveen%20(GELAKT)%20(5).pdf 
 
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/regio/521255/bezorgdheid-over-gaswinning-
vertaalt-zich-in-340-zienswijzen.html 
 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128391/Opnieuw-informatieavond-gaswinning-Te-druk-te-chaotisch
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128391/Opnieuw-informatieavond-gaswinning-Te-druk-te-chaotisch
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/21/beantwoording-kamervragen-over-gevolgen-van-gaswinning-in-drenthe
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/21/beantwoording-kamervragen-over-gevolgen-van-gaswinning-in-drenthe
http://www.rtvoost.nl/nieuws/281247/toenemende-zorgen-bij-bewoners-gaswingebied-eesveen
http://www.rtvoost.nl/nieuws/281247/toenemende-zorgen-bij-bewoners-gaswingebied-eesveen
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/129325/Gemeenten-inwoners-en-actiegroep-willen-serieus-genomen-worden-door-minister-Wiebes
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/129325/Gemeenten-inwoners-en-actiegroep-willen-serieus-genomen-worden-door-minister-Wiebes
http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-eesveen
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/regio/521255/bezorgdheid-over-gaswinning-vertaalt-zich-in-340-zienswijzen.html
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/regio/521255/bezorgdheid-over-gaswinning-vertaalt-zich-in-340-zienswijzen.html
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http://www.rtvoost.nl/nieuws/282430/dik-driehonderd-zienswijzen-tegen-gaswinning-
eesveen 
 
 
Onze vragen: 

• Op welke wijze zijn burgers betrokken of voorgelicht over de proefboring die is 
gehouden? 

• Wordt er na de proefboring nog c.q. alvast gas gewonnen ESV02? Hoe is dit 
vastgesteld of vast te stellen?  

• Hoeveel gas wordt er gewonnen uit ESV02? Waar is dit terug te vinden? Vindt 
er controle plaats op de hoeveelheid gewonnen gas en door wie vindt deze 
controle plaats? 

• Is er in de fase van het ontwikkelen van het winningsplan en het ontwikkelen 
van het instemmingsbesluit ook een mogelijkheid geweest voor burgers om 
inspraak te hebben door middel van het indienen van een zienswijze? Op 
welke wijze is er over deze eventuele mogelijkheid gecommuniceerd aan 
burgers die belanghebbend en betrokken zijn? 

• Op basis van welke criteria zijn burgers geselecteerd om al dan niet 
uitgenodigd te worden voor een rondleiding op het boorplatform? 

• Op basis van welke criteria zijn burgers geselecteerd voor een persoonlijke 
uitnodiging op het huisadres voor de voorlichtingsavond van 23 november 
2017? 

• Vermilion vindt dat zij de burgers prima inlichten/voorlichten over de 
procedure. Maar wij vinden dat burgers uitnodigen op een boorplatvorm, een 
rondleiding geven maar geen vragen mogen stellen over de proefboring niet 
echt een correcte manier is van voorlichting geven. Ook de informatieavond 
was zeer teleurstellend. Een tweede informatiemiddag organiseren op een 
gewone werkdag toont  niet echt van meedenken met de burger. Er wordt nog 
geen vrije dag gegeven om naar een voorlichtingsmiddag te gaan. Bovendien 
is het een heel ingewikkelde materie voor een leek inzicht in te krijgen. De 
vraag is hoe realistisch het is om binnen 6 weken van een burger een 
gedegen zienswijze te verlangen over dit specialistische onderwerp waarbij de 
mogelijkheid om zich te informeren zeer beperkt is geweest maar de gevolgen 
ervan zeer verstrekkend kunnen zijn. 

• Hoe groot is het gebied waarin bodembeweging en bodemdaling als gevolg 
van gaswinning zich kan voordoen? Wie heeft dit gebied vastgesteld? Hoe is 
dit gebied vastgesteld? Op basis van welke gegevens is dit gebied 
vastgesteld? Is dit gebied vastgesteld door een onafhankelijk en 
gespecialiseerd geoloog? 

• Kan er aangegeven worden wat de verwachte beving is op de schaal van 
Mercalli? 

• In welke richting gaat een aardbevingsgolf? 
• Tot hoever kan een aardbevingsgolf lopen? 
• In de kaarten wordt de snelweg als natuurlijke barrière tegen een aardbeving 

weergegeven. Kan een aardbeving vanwege de snelweg Steenwijk niet 
bereiken? 

• Is de invloed van de zandafgraving van Roelofs (groot diep water) die 
bovendien nog tientallen jaren in productie blijft meegenomen in de 
vaststelling van de gevolgen van de gaswinning? 

http://www.rtvoost.nl/nieuws/282430/dik-driehonderd-zienswijzen-tegen-gaswinning-eesveen
http://www.rtvoost.nl/nieuws/282430/dik-driehonderd-zienswijzen-tegen-gaswinning-eesveen
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• Voor welke termijn werden de gevolgen van de gaswinning voorspelt in het 
winningsplan en instemmingsbesluit? Is er gekeken naar de gevolgen van 
gaswinning voor gebouwen op de korte termijn of kan er ook een uitspraak 
gedaan worden over de gevolgen over bijvoorbeeld 50 jaar? 

• Is het niet rechtvaardiger dat gezien de verschillende soorten bouwwerken en 
funderingen van deze bouwwerken elk bouwwerk in de ruime omgeving van 
een gasveld in aanmerking zou moeten komen voor een nulmeting. Als wij dit 
zelf zouden moeten zou dit betekenen dat de Staat en Vermilion de lusten en 
wij de lasten hebben (en die lasten beperken zich helaas niet alleen tot de 
kosten van een nulmeting). Er zijn nu al woningen met schade. In onze 
gemeente staan zoveel verschillende soorten panden, waaronder prachtige 
oude boerderijen die bijna allemaal op en zandbed gebouwd zijn en dus geen 
gedegen fundering hebben, hier kan gewoon niet met steekproefgewijs 
genomen nulmetingen gewerkt worden. 

• Is een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE 
aangesloten) bij 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden om vast 
te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan 
opbouw niet gepast? 

• Bovendien vinden wij als burgers dat zo’n meting voorafgaand aan de 
proefboring zou moeten gebeuren. Immer ten tijde en na de proefboring wordt 
er al gas gewonnen uit de aangeboorde putten. Is dat mogelijk? 

• Is er al een schadeprotocol? Dit schadeprotocol zou door een onafhankelijke 
partij gemonitord moeten worden. Vermilion en de Staat (als partijen die 
verdienen aan het gas) zou geenszins de hand hierin moeten hebben.  

• Heeft Vermilion een calamiteitenfonds en zo ja hoe is dat geregeld?  
• Wat gebeurt er als Vermilion de bodem leeg getrokken heeft en vertrekt naar 

elders of zelfs opgeheven wordt. Waar kunnen we dat terecht met schades 
want Groningen leert ons dat verzakkingen nog lang doorijlen.  

• Wie gaat de eventuele ontstane schade afhandelen? Hoe gaat dat gebeuren 
regelt Vermilion dat of een onafhankelijk bureau? Ook hier zou buiten 
Vermilion en de Staat om een onafhankelijke partij de controle en afhandeling 
moeten doen. En het zou fijn zijn als dat van te voren vastgesteld en geregeld 
wordt.  

• Is het mogelijk het principe van omgekeerde bewijslast van toepassing te laten 
zijn in geval van schade? 

• Is het mogelijk aardbevingbestendige aanpassingen aan de huidige 
bebouwing te krijgen op kosten van Vermilion en of de overheid? Als al 
bekend is dat de mogelijkheid bestaat dat een bedrijf met zijn productie 
schade aan gaat richten aan het eigendom van derden, is het dan niet reëel 
van dit bedrijf te verwachten dat maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat schade kan ontstaan? Is schade voorkomen niet beter dan 
achteraf schade te repareren? 

• Wat is de invloed van de gaswinning op de waarde van de woningen en 
bedrijven in de nabijheid van de gaswinning? Hoe courant is een woning in 
een gaswinningsgebied? Is een vermindering in verkoopwaarde te verhalen 
op overheid of Vermilion? Bedrijven en bewoners die zich hier vestigden en 
investeerden hebben destijds in het vaststellen van de vestigingskosten geen 
rekening kunnen houden met een lagere actuele waarde als gevolg van 
gaswinning. Op welke manier is de waardedaling te verhalen op Vermilion 
en/of de overheid? 
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• Hoe wordt er gehandeld in geval van calamiteiten? Hoe ziet het 
calamiteitenplan eruit?  Is er een noodnummer van Vermilion bekend dat wel 
bereikbaar is? 

• Niet iedereen die een zienswijze heeft ingediend heeft een 
ontvangstbevestiging ontvangen van het ministerie van Economische Zaken. 
Toch zijn de zienswijzen wel al gepubliceerd in Nlog. Wanneer volgen de 
ontvangstbevestigingen? 
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Rol van het Ministerie van Economische Zaken  en Klimaat, SODM, 
TNOag, EBN, NCG 
 
De Staat middels het Ministerie van Economische Zaken verleent vergunningen, 
behandelt zienswijzen, bepaalt hoeveel gas er gewonnen wordt en doet de controle 
op de gaswinning middels het SODM. De baten van gaswinning vloeien eveneens 
terug naar de Staat. SODM baseert haar adviezen op gegevens aangeleverd door 
Vermilion gecontroleerd door TNO AGE.  
 

 
 
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) valt direct onder de verantwoordelijkheid 
van de het ministerie van Economische zaken. 
 
De onafhankelijkheid van TNO van Ministerie van Economische Zaken en van 
mijnbouwbedrijven staat ter discussie: 
https://www.vn.nl/te-weinig-tegengas-2/ 
 
Het SODM geeft een advies over het winningsplan Eesveen. SODM baseert zich in 
haar advies op gegevens aangeleverd door Vermilion gecontroleerd door TNO. 
Het advies van SODM hier terug te vinden: 
https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2017/06/30/eesveen 
 
Hierin wordt aangegeven dat de kans op een gasbeving 42% (+/- 8%) bedraagt met 
een maximale magnitude van 2,5 op de schaal van Richter. Conclusie is dat het veld 
in de eerste of te wel de lichtste risicocategorie valt.  
De conclusie dat het veld ESV-02 in de lichtste risicocategorie valt wordt gemaakt op 
basis van een flowchart. Omdat er sprake is van geringe bevolkingsdichtheid  en het 
ontbreken van zware industrie. 
 
Als er een second opinion uitgevoerd wordt op data aangeleverd door Vermilion blijkt 
dat Vermilion een positiever beeld van mogelijke risico’s voorspiegelt dan reëel zou 
zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld in de buurt van Sneek waar provincie en gemeente samen 
een second opinion lieten doen zoals ook te lezen is in: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/17/als-het-friese-gas-gaat-stromen-vrezen-ze-
groning-1609992-a1142613 
 
Een aardbevingen als gevolg van gaswinning veroorzaakt veel meer schade dan 
natuurlijke aardbevingen omdat gasbevingen zich relatief ondiep onder het 
aardoppervlak plaatsvinden. : 

https://www.vn.nl/te-weinig-tegengas-2/
https://www.sodm.nl/documenten/publicaties/2017/06/30/eesveen
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/17/als-het-friese-gas-gaat-stromen-vrezen-ze-groning-1609992-a1142613
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/17/als-het-friese-gas-gaat-stromen-vrezen-ze-groning-1609992-a1142613
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https://nos.nl/op3/artikel/2211727-aardbeving-na-aardbeving-in-groningen-dat-komt-
hierdoor.html 
 
Meerdere kleine bevingen (<1.5)  kunnen ook veel schade veroorzaken: 
https://www.npo.nl/2doc-de-stille-beving/04-03-2017/VPWON_1270133 
https://dwarshuis.com/aardbevingen-groningen/ 
 
De zwaarste aardbevingsklappen vallen in de grond waar het meeste water zit: 
https://www.ftm.nl/artikelen/groningen-zware-aardbevingen?share=1 
 
Een boorvergunning wordt verleend door het ministerie van EZK en is het resultaat 
van een documentatieproces van SODM samen met het mijnbouwbedrijf. Lokale 
overheden  en burgers hebben hierop geen inspraak zoals ook te lezen in bijlage 3 
(Expertiserapport gemaakt  door Gerrit Wigger t.b.v. winningsplan Diever). 
 
De Nederlandse overheid is nauw verweven met de olie- en gasindustrie: 
http://www.dvhn.nl/groningen/Hier-zijn-ze-dan-die-geheime-stukken-uit-1963-over-
de-gaswinning-in-Groningen-22871481.html 
 
https://decorrespondent.nl/7823/de-nederlandse-overheid-en-de-olie-en-gasindustrie-
zoek-de-verschillen/983910726128-b1d900a4 
 
https://www.google.nl/search?q=groninger+gasgebouw+fd&rlz=1C1AFAB_enNL469
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMgOSgkMzaAhVRZ1AKHSltCMkQ_
AUICygC&biw=1366&bih=677#imgrc=meGWYl8gMlxj_M: 
 
Minister Wiebes heeft toegezegd gasproductie in Groningen te verminderen. Gezien 
de economische afhankelijkheid van de Nederlandse Staat van aardgasbaten 
rechtvaardigt dit de vraag of dit tot gevolg zal hebben dat aardgaswinning buiten 
Groningen zal toenemen: 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131005/Drentse-politiek-Gaswinning-Drenthe-mag-
niet-omhoog 
 
https://nos.nl/artikel/2217651-minder-gas-uit-groningen-maar-wat-gebeurt-er-met-de-
andere-velden.html 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/je-woont-er-bovenop-maar-hebt-er-niks-over-
te-zeggen-a1595965 
 
 
  

https://nos.nl/op3/artikel/2211727-aardbeving-na-aardbeving-in-groningen-dat-komt-hierdoor.html
https://nos.nl/op3/artikel/2211727-aardbeving-na-aardbeving-in-groningen-dat-komt-hierdoor.html
https://www.npo.nl/2doc-de-stille-beving/04-03-2017/VPWON_1270133
https://dwarshuis.com/aardbevingen-groningen/
https://www.ftm.nl/artikelen/groningen-zware-aardbevingen?share=1
http://www.dvhn.nl/groningen/Hier-zijn-ze-dan-die-geheime-stukken-uit-1963-over-de-gaswinning-in-Groningen-22871481.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Hier-zijn-ze-dan-die-geheime-stukken-uit-1963-over-de-gaswinning-in-Groningen-22871481.html
https://decorrespondent.nl/7823/de-nederlandse-overheid-en-de-olie-en-gasindustrie-zoek-de-verschillen/983910726128-b1d900a4
https://decorrespondent.nl/7823/de-nederlandse-overheid-en-de-olie-en-gasindustrie-zoek-de-verschillen/983910726128-b1d900a4
https://www.google.nl/search?q=groninger+gasgebouw+fd&rlz=1C1AFAB_enNL469&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMgOSgkMzaAhVRZ1AKHSltCMkQ_AUICygC&biw=1366&bih=677#imgrc=meGWYl8gMlxj_M
https://www.google.nl/search?q=groninger+gasgebouw+fd&rlz=1C1AFAB_enNL469&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMgOSgkMzaAhVRZ1AKHSltCMkQ_AUICygC&biw=1366&bih=677#imgrc=meGWYl8gMlxj_M
https://www.google.nl/search?q=groninger+gasgebouw+fd&rlz=1C1AFAB_enNL469&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMgOSgkMzaAhVRZ1AKHSltCMkQ_AUICygC&biw=1366&bih=677#imgrc=meGWYl8gMlxj_M
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131005/Drentse-politiek-Gaswinning-Drenthe-mag-niet-omhoog
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131005/Drentse-politiek-Gaswinning-Drenthe-mag-niet-omhoog
https://nos.nl/artikel/2217651-minder-gas-uit-groningen-maar-wat-gebeurt-er-met-de-andere-velden.html
https://nos.nl/artikel/2217651-minder-gas-uit-groningen-maar-wat-gebeurt-er-met-de-andere-velden.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/je-woont-er-bovenop-maar-hebt-er-niks-over-te-zeggen-a1595965
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/16/je-woont-er-bovenop-maar-hebt-er-niks-over-te-zeggen-a1595965
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Onze vragen: 
• Op welke manier is het toezicht op de rechtmatigheid van het handelen van 

het Ministerie van Economische Zaken inzake de gaswinning geregeld? Het 
lijkt voor ons burgers c.q. leken alsof in dit geval het ministerie figuurlijk gezien 
in een positie zit “als een slager die zijn eigen vlees mag keuren”. 

• Welke overheidsinstantie behartigt de belangen van de burgers en bedrijven 
in een gebied binnen de invloedssfeer van mijnbouw? 

• Is het Ministerie van Economische Zaken c.q. het SODM in staat een 
objectieve en onafhankelijke analyse te maken van gevolgen van gaswinning 
op korte en lange termijn? 

• Hoog calorisch gas is voornamelijk bedoeld voor export niet voor gebruik in 
huishoudens, kantoren en winkels etc. Klopt het dat de conclusie 
gerechtvaardigd is dat hoog-calorisch gas in Eesveen gewonnen wordt ten 
behoeve van het bedrijfsbelang van Vermilion en de staatskas?  

• We hebben gezien aan de boven tafel gekomen geheime documenten (DVHN 
31012018)  m.b.t onderlinge afspraken van de Staatmijnen, de NAM, de 
minister van EZ en de voorlopers van Shell en Exxon dat afspraken zeer 
verstrekkend en bindend zijn zoals destijds opgesteld. Vergunningen die 
destijds afgegeven zijn blijven gewoon bestaat en worden op die manier ook 
overgenomen door Vermilion. Dat is in het licht van voortschrijdende inzichten 
en bijzonder gegeven. Vergunningen die in het verleden afgegeven zijn 
zouden toch niet tot in lengte van dagen geldig moeten blijven?. Onderzoeken 
van toen zijn inmiddels achterhaald. Een nieuwe vergunningsprocedure 
omtrent de kleine gasvelden lijkt ons zeker op zijn plaats.  

• Hoe ziet de overeenkomst tussen Economische Zaken en Vermilion Energy 
eruit? Is deze overeenkomst ergens terug te lezen of op te vragen? Moest 
Vermilion bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden voldoen om de concessie 
te kunnen kopen (bijvoorbeeld het opstellen van een degelijk schadeprotocol 
en het uitvoeren van nulmetingen voorafgaande aan de boringen en 
winningen?) 

• Heeft Economische Zaken ook bepaalde toezeggingen gedaan aan Vermilion 
(bijvoorbeeld een toezegging om ook daadwerkelijk gas te mogen gaan 
winnen?). 

• Vermilion heeft de concessierechten voor het winnen in Drenthe. Vanuit 
Eesveen wordt er weliswaar gewonnen in Drenthe maar het winningspunt ligt 
in Overijssel. Valt dat onder dezelfde concessie? Winning in Drenthe heeft ook 
zijn uitwerking in Overijssel. 

• Er wordt constant gesproken dat de kans op aardbevingen en trillingen nihil 
rond de kleine velden is. Wij vinden 42% +/_ 8 helemaal niet nihil. 50% kans 
vinden wij zeer verontrustend. Er wordt gesproken over een kleine kans omdat 
onze provincie zo dun bevolkt is en er dus procentueel minder gebouwen last 
zullen hebben van bevingen maar die 42% +/- 8% staat toch echt in het 
winningsplan en als je toevallig de pech hebt in zo’n gebied te wonen is dat 
toch een reële kans op een beving en dus schade aan huis en haard.  

• Hoe onafhankelijk is het SODM? SODM valt direct onder de 
verantwoordelijkheid van de het ministerie van Economische zaken. 
Belangenverstrengeling lijkt op de loer te liggen. Het  
SODM baseert zich in haar advies ook uitsluitend op gegevens aangeleverd 
door Vermilion.  
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Zou het niet beter zijn een onafhankelijk bedrijf de aangeleverde gegevens 
van Vermilion te laten beoordelen? 

• Is in de risico-analyse specifiek gekeken naar de bodemlagen en 
bodemsamenstelling in Eesveen en omgeving of worden algemene tabellen 
en richtlijnen gehanteerd? 

• Kan er aangegeven worden wat de verwachte beving is op de schaal van 
Mercalli? 

• In welke richting gaat een aardbevingsgolf? 
• Tot hoever kan een aardbevingsgolf lopen? 
• In de kaarten wordt de snelweg als natuurlijke barrière tegen een aardbeving 

weergegeven. Kan een aardbeving vanwege de snelweg Steenwijk niet 
bereiken? 

• Er is eerder aangetoond dat Vermilion risico’s van gaswinning rooskleuriger 
inschat dan reëel zou zijn. Het SODM baseert zich in het door haar uitgegeven 
advies op de gegevens van Vermilion. Kan een onafhankelijk en 
gespecialiseerd geoloog op kosten van Vermilion of overheid de gegevens 
(bijvoorbeeld voorspelde bodemdaling en verwachte bodemtrilling) 
aangeleverd door Vermilion beoordelen? 

• Hoe is het te verantwoorden dat een boorvergunning door de landelijke 
overheid in samenspraak met het mijnbouwbedrijf wordt gegeven zonder dat 
betrokken burgers en lagere overheden inspraak hebben op een proces dat 
voor de plaatselijke omgeving verregaande consequenties kan hebben op 
korte maar zeker op de lange termijn? 

• Is er bij gaswinning Eesveen rekening mee gehouden dat gasbevingen veel 
meer schade veroorzaken dan natuurlijke bevingen? 

• De Nederlandse overheid is nauw verweven met de gasindustrie. Welke 
overheidsinstantie neemt het op voor de burgerbelangen die geschaad 
worden door gaswinning in Eesveen? 

• Is er in het winningsplan voor Eesveen ook rekening mee gehouden dat 
meerder kleine bevingen ook veel schade kunnen veroorzaken? 

• De zwaarste aardbevingsklappen vallen in de grond waar het meeste water 
zit. Is hier ook rekening mee gehouden in de beoordeling van de gevolgen van 
gaswinning in Eesveen? 

• Heeft de vermindering van aardgasproductie in Groningen gevolgen voor de 
aardgasproductie in de rest van Nederland waaronder gaswinning in 
Eesveen? Nu minister Wiebes beloofd heeft stapsgewijs de productie in 
Groningen af te bouwen kan dan op basis van het gelijkheidsbeginsel ook 
worden beloofd dat de productie elders zoals in Eesveen eveneens wordt 
afgebouwd? Kan er concreet worden aangegeven (quota) hoe de 
gasproductie en de afbouw in de gasproductie zal zijn de komende jaren 
zowel voor het grote als voor alle kleine velden (waaronder Eesveen)?   
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Seismische Monitoring 
Vermilion stelt (met instemming van SODM) seismische monitoring voor via het 
KNMI netwerk als beheersmaatregel voor en het SODM stemt hiermee in. Meerdere 
mensen in het gebied rondom gaswinningsput Eesveen hebben reeds een 
aardbeving ervaren. Deze aardbevingen zijn niet geregistreerd door het KNMI. 
Op de kaart waarop de seismologische meetstations van het KNMI worden 
weergegeven is ook duidelijk het gebrek aan seismologische monitoring in ons 
gebied af te lezen: 
https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations 
 

 
 

 
 
Meetapparatuur van het KNMI kan bevingen in Westerveld en Steenwijkerland niet 
nauwkeurig meten. Dit komt doordat de meetapparatuur te ver weg staat van de 
kleine velden. Tiltmeters meten ook ander soort trillingen. Vermilion is in Canada 
verplicht dit soort meters te plaatsen. Ook in Groningen zouden dit soort meters 
geplaatst worden. Dat is toegezegd maar tot op heden is dit nog niet uitgevoerd.  
 
Is het meetnet van het KNMI wel zo volledig als men het doet voorkomen?: 
http://www.ondergroningen.nl/mazen-in-het-meetnet/ 
 

https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations
http://www.ondergroningen.nl/mazen-in-het-meetnet/
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Onze vragen: 
• Kan voorafgaand aan de winning de aanleg van een netwerk van tiltmeters in 

het (onafhankelijk vastgestelde) beïnvloedingsgebied aangelegd worden. 
• Kunnen gegevens vastgesteld in dit netwerk direct inzichtelijk gemaakt/ 

openbaar gemaakt worden? 
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Leidingenstrook tussen Eesveen en Nijensleek, gevaarlijke stoffen 
en afvalwater 
 
Er is door Vermilion een leidingenstrook aangelegd tussen Eesveen en Nijensleek. 
Het afvalwater van een aantal putten van Vermilion wordt in Nijensleek in de grond 
gebracht in een put die niet meer in productie is. De kosten voor deze aanleg 
bedroegen 4 miljoen euro. Een leiding voor het afvalwater was nodig omdat het 
vervoer per vrachtauto te veel verkeersbeweging zou opleveren. Naast een leiding 
voor het afvalwater van Eesveen naar Nijensleek bevat deze leidingenstrook ook een 
gasleiding. 
 
Documentatie hierover is hier terug te vinden: 
http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/Westerveld/RO-
online/2008/NL.IMRO.1701.0000BP000000000566-0001/ 
 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-6658.html 
 
http://docplayer.nl/17442451-Water-en-aardgastransportleiding-eesveen-nijensleek-
m-e-r-beoordeling-ex-artikel-7-16-wet-milieubeheer.html 
 
Van en naar de winningslocatie worden (gevaarlijke) stoffen aangevoerd  per 
vrachtauto. 
 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106582/NAM-moet-omwonenden-betrekken-bij-
onderzoek-afvalwaterinjectie 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/02/een-injectie-met-vier-miljoen-liter-ongenoegen-
1461057-a1260245 
 
https://aow.kuleuven.be/geologie/popularisering/pers/NRC20150202-Twente.pdf 
 
 
Onze vragen: 

• Wat gebeurt er met het afvalwater? 
Hoe wordt dat vervoerd, zitten er chemicaliën in dat water en zo ja wat 
gebeurd daarmee. Wordt dat op het boorplatvorm al gescheiden of wordt dat 
vervuilde afvalwater over de weg getransporteerd. 
En waarom is er voor veel geld een enorme pijpleiding gelegd in de 
gemeente? 

• Voor het aan- en afvoeren van (gevaarlijke) stoffen rijden er vrachtwagens. 
Wat wordt er vervoerd? Is er een risico-analyse van het vervoer van stoffen 
over land gemaakt? Hoeveel auto’s rijden er gemiddeld? Is er een 
calamiteitenplan in geval van een ongeluk met een vrachtauto? 

• Door wie wordt ontstane schade aan kleine wegen betaald ontstaan door 
transport van en naar het boorplatvorm? Door de belasting betaler of door 
Vermilion? 

• Als ESV-02 in productie wordt genomen betekent dat dan ook meer vervoer 
over de weg en extra belasting van de wegen. Dat vraagt waarschijnlijk meer 
onderhoud wie gaat dat betalen?  

http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/Westerveld/RO-online/2008/NL.IMRO.1701.0000BP000000000566-0001/
http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/Westerveld/RO-online/2008/NL.IMRO.1701.0000BP000000000566-0001/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-6658.html
http://docplayer.nl/17442451-Water-en-aardgastransportleiding-eesveen-nijensleek-m-e-r-beoordeling-ex-artikel-7-16-wet-milieubeheer.html
http://docplayer.nl/17442451-Water-en-aardgastransportleiding-eesveen-nijensleek-m-e-r-beoordeling-ex-artikel-7-16-wet-milieubeheer.html
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106582/NAM-moet-omwonenden-betrekken-bij-onderzoek-afvalwaterinjectie
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106582/NAM-moet-omwonenden-betrekken-bij-onderzoek-afvalwaterinjectie
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/02/een-injectie-met-vier-miljoen-liter-ongenoegen-1461057-a1260245
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/02/een-injectie-met-vier-miljoen-liter-ongenoegen-1461057-a1260245
https://aow.kuleuven.be/geologie/popularisering/pers/NRC20150202-Twente.pdf
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• Waarom bevat de leidingstrook ook een gasleiding? 
• Door bewoners wordt het vermoeden geuit dat er middels de leidingstrook 

´fracking´ plaatsvindt in Nijensleek. Is dat mogelijk c.q. realiteit?  
• Bevat het afvalwater alleen zout of ook andere chemicaliën?  
• Hoe en door wie wordt de kwaliteit van het afvalwater gemonitord? 
• Welke reacties geeft het afvalwater op den duur in de bodem van Nijensleek 

en wat zijn de consequenties daarvan voor mens en milieu? 
• Welke gevaarlijke stoffen worden er gebruikt in Eesveen? Komen deze 

gevaarlijke stoffen in Eesveen in de bodem of grondwater terecht? Komen 
deze gevaarlijke stoffen in het afvalwater terecht dat in Nijensleek wordt 
geïnjecteerd? 

• Is het afvalwater in Eesveen (licht) radioactief? Wordt radioactief water in 
Nijensleek geïnjecteerd? 

• Hoe en door wie wordt de kwaliteit van het water dat via de leiding in Eesveen 
naar Nijensleek vervoerd wordt om te worden geïnjecteerd gecontroleerd? Zijn 
de constateringen van deze controles inzichtelijke en openbaar? 

• Wat is het effect van de waterinjectie op de lange duur op de bodem van 
Nijensleek? Worden toekomstige generaties met een milieuramp opgezadeld? 

• Uit welke gaswinpunten naast Eesveen wordt het afvalwater geïnjecteerd in 
Nijensleek? Wie en op welke manier vinden daarop controles plaats? 

• Wat is de capaciteit van de grond in Nijensleek? Nu men voornemens is 
ESV02 ook in productie te nemen is de capaciteit dan nog voldoende?  

• Is er een overkoepelend plan voor de opslag van afvalwater van Vermilion van 
alle gaswinningspunten? Hoe ziet dit plan eruit? 

• Is waterinjectie nu en in de toekomst veilig voor mens en milieu. Door wie is dit 
vastgesteld? Is dit door een onafhankelijke deskundige (her-)beoordeeld? 

• Is er een plan om na verloop van tijd schade aan de grond te monitoren. Door 
wie? Tot wanneer? Omdat pas na verloop van jaren (zgn. naijl effect) schade 
duidelijk wordt. Bij wie kunnen mensen schade melden? Heeft de gemeente 
en/of provincie hier ook een rol in?  
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De grootte van het kleine gasveld Eesveen 
 
In onze zoektocht naar informatie zijn wij ook in contact gekomen met burgers die 
zich ongerust voelen over (voorgenomen) gaswinning vanuit omringende velden 
bijvoorbeeld Vinkega, Nijensleek, Vledderveen, Wapse, Diever.  
Hoe groot het gasvoorkomen is in het veld Eesveen  (ESV-01) en het veld  
Wapserveen (ESV-2) is niet openbaar. Dit is alleen bekend bij het mijnbouwbedrijf. 
Er zijn geheime onderdelen in het winningsplan waarin dit voorkomen wordt 
weergegeven. Aangezien het bedrijfsgevoelige informatie betreft mogen overheid en 
burgers hier geen weet van hebben.  
 
De zogenaamde kleine velden in de regio worden als separate gasvoorkomens 
behandeld. Wij vragen ons af in hoeverre dit gerechtvaardigd is.  
Enige aanwijzingen voor interferentie die wij vinden is dat in actualisatie van het 
winningsplan Eesveen op NLOG de bodemdaling Sonnega-Weststellingwerf wordt 
genoemd. En bij het meetplan bodemdaling door Vermilion de velden Diever, 
Nijensleek en Eesveen samen worden genomen.  
 
http://nlog.nl/cmis/browser?id=90bfc87b-c5ae-43d0-b591-fc9869df1320%3B1.0 
 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/170106%20Aanvullend%20document%20met%20k
wantitatieve%20onzekerheidsduiding%20bodemdaling%20WP%20Sonnega-
Weststellingwerf%20(2).pdf 
 
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Gasveld-is-net-glas-ranja-met-
rietjes%E2%80%99-22909893.html 
 
Om duidelijkheid  te krijgen en gerustgesteld te kunnen worden over de mogelijkheid 
van interferentie tussen gasvelden in deze regio is inzicht te krijgen in het totale 
gasvoorkomen en de verbinding tussen gasvoorkomens in deze regio. Als er 
interferentie zou bestaan zouden bodemdaling en bodembeweging cumulatieve 
effecten kunnen hebben.  
Wij zouden ons voor kunnen stellen dat er in plaats van veel kleine gasvelden in de 
regio zuidoost-Friesland, kop van Overijssel en zuidwest Drenthe er sprake is van 
één groot gasveld. 
 
Onze vragen: 

• Hoe groot zijn de daadwerkelijke gasvoorkomens in ESV-02? 
• Hoe groot zijn de daadwerkelijke gasvoorkomens in nabijheid van ESV-02? 
• Bestaat de mogelijkheid van interferentie tussen kleine gasvelden? 
• Kan gaswinning vanuit verschillende winningspunten in de regio van ESV-02 

invloed hebben op bodemdaling en bodemtrilling in de leefomgeving van ESV-
02? 

• Is het mogelijk dat er van uit meerdere winningspunten in deze regio 
gewonnen wordt uit hetzelfde gasvoorkomen? 

• Is de mogelijkheid van interferentie tussen gasvelden in de nabijheid van ESV-
02 met ESV-02 onderzocht? 

• Kan het gehele gasvoorkomen openbaar gemaakt worden?  

http://nlog.nl/cmis/browser?id=90bfc87b-c5ae-43d0-b591-fc9869df1320%3B1.0
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Gasveld-is-net-glas-ranja-met-rietjes%E2%80%99-22909893.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Gasveld-is-net-glas-ranja-met-rietjes%E2%80%99-22909893.html
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• Weegt bij de geheimhouding van de kennis over gasvoorkomen bedrijfsbelang 
zwaarder dan algemeen belang 

 
De kosten van gaswinning Eesveen 
 
Aardgasbaten vormen een substantiële bron van inkomsten voor Nederland: 
http://aardgas-in-nederland.nl/nederland-aardgasland/aardgas-en-de-economie/ 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/174836/Hier-ging-het-geld-van-de-gaswinning-
naartoe 
 
De kosten van het herstel van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten wordt 
echter noch door de Staat noch door mijnbouwbedrijven meegenomen in de kosten 
van gasproductie: 
https://nos.nl/artikel/2211299-neem-aardbevingsschade-vooraf-mee-in-kosten-
gaswinning.html 
 
https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/lars-duursma/een-generatie-van-graaiers-
en-nu-is-het-gas-op 
 
En zelfs als een woning geen schade heeft is er wel sprake van waardedaling van 
huizen: 
https://nos.nl/artikel/2213343-nam-moet-waardedaling-woningen-groningen-direct-
vergoeden.html 
 
Gasproductie draagt bij aan de klimaatverandering: 
https://nos.nl/artikel/2211354-new-york-klaagt-oliemaatschappijen-aan-vanwege-
klimaatverandering.html 
 
http://nieuws.tpo.nl/column/milieudefensie-klaagt-shell-aan-shell-klaagt-oud-
directeur-aan/ 
 
Uit onderzoek is gebleken dan als alle kosten die voortkomen uit gaswinning uit het 
Papekop-veld in Woerden worden meegewogen dan is exploitatie van dit kleine 
gasveld verliesgevend. Omdat kosten worden afgewenteld op de samenleving is 
exploitatie rendabel: 
https://www.ad.nl/woerden/gaswinning-woerden-verliesgevend~a27e97d1/ 
 
Hiertoe zijn 25 april 2018 kamervragen gesteld door CU: 
file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/CU_Kamervragen%20gaswinning%20Woerden
_25apr2018.pdf 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z08129&did
=2018D27351 
 
 
Onze vragen: 

• Worden alle kosten die gaswinning vanuit ESV-02 met zich meebrengt door 
Vermilion of de overheid (dus de staatskas) gedragen? 

• Vindt er reservering plaats om huidige en toekomstige schades in het 
beïnvloedingsgebied van ESV-02 te kunnen vergoeden? 

http://aardgas-in-nederland.nl/nederland-aardgasland/aardgas-en-de-economie/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/174836/Hier-ging-het-geld-van-de-gaswinning-naartoe
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/174836/Hier-ging-het-geld-van-de-gaswinning-naartoe
https://nos.nl/artikel/2211299-neem-aardbevingsschade-vooraf-mee-in-kosten-gaswinning.html
https://nos.nl/artikel/2211299-neem-aardbevingsschade-vooraf-mee-in-kosten-gaswinning.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/lars-duursma/een-generatie-van-graaiers-en-nu-is-het-gas-op
https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/lars-duursma/een-generatie-van-graaiers-en-nu-is-het-gas-op
https://nos.nl/artikel/2213343-nam-moet-waardedaling-woningen-groningen-direct-vergoeden.html
https://nos.nl/artikel/2213343-nam-moet-waardedaling-woningen-groningen-direct-vergoeden.html
https://nos.nl/artikel/2211354-new-york-klaagt-oliemaatschappijen-aan-vanwege-klimaatverandering.html
https://nos.nl/artikel/2211354-new-york-klaagt-oliemaatschappijen-aan-vanwege-klimaatverandering.html
http://nieuws.tpo.nl/column/milieudefensie-klaagt-shell-aan-shell-klaagt-oud-directeur-aan/
http://nieuws.tpo.nl/column/milieudefensie-klaagt-shell-aan-shell-klaagt-oud-directeur-aan/
https://www.ad.nl/woerden/gaswinning-woerden-verliesgevend%7Ea27e97d1/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z08129&did=2018D27351
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018Z08129&did=2018D27351
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• Worden alle kosten meegenomen in de overweging of ESV-2 wel economisch 
winbaar is? 

• Hoe rendabel is gaswinning Eesveen als alle kosten worden gedragen door 
het mijnbouwbedrijf? Is deze afweging gemaakt? Is er inzicht in de kosten die 
door gaswinning in Eesveen nu op de samenleving (zullen) worden 
afgewenteld? 
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Vermilion Energy 
 
Vermilion Energy is een Canadees bedrijf. Het ministerie van Milieu heeft 
concessierechten voor het winnen van gas in Drenthe aan Vermilion Energy 
verkocht. Enige informatie hierover is terug te vinden in dit document: 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/stcrt-2014-26412.pdf 
 
Alle concessiegebieden van Vermilion in Nederland zijn op onderstaande kaart 
afgebeeld: 
 

 
 
Vermilion heeft 25 onshore concessies in het noorden en zuidwesten van Nederland 
plus 1 offshore concessie (als partner) op de Noordzee. De in totaal 26 concessies 
betreffen 17 productiegebieden en 9 opsporingsgebieden. Het totale landoppervlak 
van deze concessies bedraagt bruto 605.000 (netto 340.000) hectare (bruto 1,5 
miljoen (netto 840.000 miljoen) acres) verspreid over acht provincies. 
Deze informatie is verkregen van deze site:  
http://www.vermilionenergy.nl/onze-activiteiten/concessiegebieden.cfm 
 
Vermilion is een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het 
vaandel heeft staan. Hier wordt weergegeven welke maatschappelijke doelen 
Vermilion in Nederland heeft gesteund: 
http://en.vermilionenergy.nl/our-responsibility/community-investment/community-
partners.cfm 
 
Rondom gaswinning Eesveen heeft Vermilion onder andere een bijdrage geleverd 
aan:  
Dorpsbelang Eesveen, Dorpsbelang Kallenkote, Bosbad Vledder, Dorpshuis 
Wilhelminaoord, Scouting Steenwijk, Eikenprocessierupsbestrijding Wapserveen en 
de Steenwijkerlandse Uitdaging. 
 
http://steenwijkerlandseuitdaging.nl/founder/vermilion-energie/ 
 
http://www.dvhn.nl/drenthe/Renovatie-zwembad-Vledder-in-volle-gang-
22334387.html 
 
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijk/519720/scoutinggroep-schaft-26-
zonnepanelen-aan.html 

http://www.vermilionenergy.nl/onze-activiteiten/concessiegebieden.cfm
http://en.vermilionenergy.nl/our-responsibility/community-investment/community-partners.cfm
http://en.vermilionenergy.nl/our-responsibility/community-investment/community-partners.cfm
http://steenwijkerlandseuitdaging.nl/founder/vermilion-energie/
http://www.dvhn.nl/drenthe/Renovatie-zwembad-Vledder-in-volle-gang-22334387.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Renovatie-zwembad-Vledder-in-volle-gang-22334387.html
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijk/519720/scoutinggroep-schaft-26-zonnepanelen-aan.html
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijk/519720/scoutinggroep-schaft-26-zonnepanelen-aan.html
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https://www.lc.nl/friesland/Waarom-Nieuwehorne-van-gaswinner-Vermilion-houdt-
22590175.html 
 
http://www.lc.nl/friesland/Vermilion-%E2%80%98Dorp-moet-ook-profiteren-van-
gaswinning%E2%80%99-22117244.html 
 
Vermilion is niet onbesproken in haar handelswijze. Dit heeft in Nederland 
geresulteerd in een aantal uitspraken bij de Raad van State waarin aangetoond werd 
dat Vermilion in gebreke is gebleven. 
In Wapse bleek Vermilion bijvoorbeeld meer gas te winnen dan volgens de 
vergunning toegestaan was. 
 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-
uitspraak.html?id=90475&summary_only=&q=Vermilion 
 
In Wapse is onlangs een perforatie met springstof uitgevoerd die ruim van te voren 
gemeld had moeten worden bij SodM, de gemeente en veiligheidsregio. Een 
gelijksoortige perforatie door Vermilion uitgevoerd in Loon op Zand een maand 
eerder is desastreus verlopen. 
https://www.bd.nl/loon-op-zand/oorzaak-ontsnappen-giftig-aardgascondensaat-loon-
op-zand-nog-onduidelijk~a8e3a51d/ 
 
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vermilion-na-gaslek-loon-op-zand-werk-was-
routineklus~a9c5de1a/ 
 
Bij meerdere pogingen van ons om iemand bij Vermilion te bereiken op het 
noodnummer is er niemand bereikbaar.  
 
Onze vragen: 

• Sponsoren van maatschappelijke organisaties kan prijzenswaardig zijn maar 
met sponsoren voorafgaand aan besluitvorming wordt de schijn gewekt 
besluitvorming te willen beïnvloeden. Is sponsoring voorafgaand aan 
besluitvorming ethisch te verantwoorden?  

• Zou in plaats van sponsoring aan door Vermilion erkende goede doelen niet 
door Vermilion een bijdrage gedaan kunnen worden aan een algemeen 
calamiteiten- en schadefonds voor deze regio? 

• Er kunnen zich calamiteiten voordoen bij gasproductie. Hoe is Vermilion te 
bereiken in een geval van een calamiteit? 

  

https://www.lc.nl/friesland/Waarom-Nieuwehorne-van-gaswinner-Vermilion-houdt-22590175.html
https://www.lc.nl/friesland/Waarom-Nieuwehorne-van-gaswinner-Vermilion-houdt-22590175.html
http://www.lc.nl/friesland/Vermilion-%E2%80%98Dorp-moet-ook-profiteren-van-gaswinning%E2%80%99-22117244.html
http://www.lc.nl/friesland/Vermilion-%E2%80%98Dorp-moet-ook-profiteren-van-gaswinning%E2%80%99-22117244.html
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90475&summary_only=&q=Vermilion
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=90475&summary_only=&q=Vermilion
https://www.bd.nl/loon-op-zand/oorzaak-ontsnappen-giftig-aardgascondensaat-loon-op-zand-nog-onduidelijk%7Ea8e3a51d/
https://www.bd.nl/loon-op-zand/oorzaak-ontsnappen-giftig-aardgascondensaat-loon-op-zand-nog-onduidelijk%7Ea8e3a51d/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vermilion-na-gaslek-loon-op-zand-werk-was-routineklus%7Ea9c5de1a/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vermilion-na-gaslek-loon-op-zand-werk-was-routineklus%7Ea9c5de1a/
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Mijnbouwschade, Nulmetingen, Bodemdaling en Tiltmeters 
 
In het document in bijlage 3 – Expertiserapport door Ing. G.B.M. Wigger ten behoeve 
van het instemmingsbesluit winningsplan Diever – wordt aangegeven dat gas via 
lekpaden en langs de buitenkant van putten van de formatie naar het maaiveld kan 
stromen. Hierdoor kan mijnbouwschade ontstaan aan gebouwen en infrastructuur. 
 
Gaslekkage kan leiden tot zinkgaten. Bodemdaling kan in het traject van de put 
leiden tot bodemdaling van meters. Dit als gevolg van lekkages en hydrologische 
werking van de bodem. 
 
Over een afstand van 5 kilometer vanaf het ondergrondse traject van de put kan er 
mijnbouwschade ontstaan als gevolg van gaswinning. Nulmetingen dienen dan ook 
in dit gehele traject te worden uitgevoerd. 
 
Mensen in de leefomgeving van mijnbouwactiviteiten zijn de ‘ogen en oren’ van de 
mijnbouwonderneming als het gaat om mijnbouwschade. Inmiddels hebben 
uitgevoerde mijnbouwactiviteiten in het veld Vinkega, Eesveen en Langezwaag in de 
leefomgeving van deze activiteiten al geleid tot mijnbouwschade aan gebouwen en 
infrastructuur. 
 
Omdat bodembeweging en gebouwbeweging een betere indruk geven van lekkages 
van een put is het noodzakelijk tiltmeters te plaatsen in plaats van geofoons.  
 
Gebouwbeweging en bodembeweging zijn symptomen van aardgaslekkage naar het 
maaiveld hetgeen ernstige milieuverontreiniging kan veroorzaken. 
 
Het mijnbouwbedrijf is wettelijk verplicht een nulmeting bodemdaling uit te voeren. 
Gegevens over bodemdaling zijn niet openbaar. 
 
Er is een schadeprotocol opgesteld voor Groningen. Dat schadeprotocol geldt niet 
voor de kleine velden in Groningen en voor de rest van Nederland: 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/129482/Minister-Wiebes-legt-vraag-over-
aardbevingsschade-neer-bij-commissie 
 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130606/Als-Drenthe-niet-onder-het-schadeprotocol-
valt-heeft-minister-Wiebes-een-probleem 
 
https://www.bnr.nl/player/audio/10077210/10339392 
 
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/524214/eerst-afspraken-over-
schades-na-gasboringen.html 
 
Omgekeerde bewijslast zou ook overal moeten gelden: 
http://www.dvhn.nl/Meningen/Waarom-omgekeerde-bewijslast-overal-geldt-
22838413.html 
 
Er wordt steeds meer duidelijk over de gevolgen van gaswinning op de lange termijn 
maar er is nog veel onderzoek nodig: 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/129482/Minister-Wiebes-legt-vraag-over-aardbevingsschade-neer-bij-commissie
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/129482/Minister-Wiebes-legt-vraag-over-aardbevingsschade-neer-bij-commissie
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130606/Als-Drenthe-niet-onder-het-schadeprotocol-valt-heeft-minister-Wiebes-een-probleem
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130606/Als-Drenthe-niet-onder-het-schadeprotocol-valt-heeft-minister-Wiebes-een-probleem
https://www.bnr.nl/player/audio/10077210/10339392
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/524214/eerst-afspraken-over-schades-na-gasboringen.html
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/524214/eerst-afspraken-over-schades-na-gasboringen.html
http://www.dvhn.nl/Meningen/Waarom-omgekeerde-bewijslast-overal-geldt-22838413.html
http://www.dvhn.nl/Meningen/Waarom-omgekeerde-bewijslast-overal-geldt-22838413.html
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https://www.anderetijden.nl/artikel/598/nam-weet-sinds-1963-van-
bodemverzakkingen-groningen 
 
http://www.dvhn.nl/groningen/Geoloog-De-gaskraan-dichtdraaien-is-niet-meer-de-
oplossing-vrees-ik-22803689.html 
 
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/nieuw-onderzoeksprogramma-deepnl-over-
ondergrond-van-nederland.html 
 
Gaswinning heeft invloed op het grondwater: 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/167696/Geoloog-Grondwaterpeil-Groningen-stijgt-
schrikbarend-door-aardbevingen 
 
Er moet in ieder geval nog veel worden uitgezocht over de gevolgen van gaswinning: 
https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-
geosciences/article/research-into-induced-seismicity-in-the-groningen-field-further-
studies/07FB610E2783F337D36FEC4E2960B23B 
 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/177915/Bodemdaling-door-gaswinning-is-
onbeheersbaar 
 
https://nos.nl/artikel/2077249-experts-kraken-onderzoek-gaswinning.html 
 
http://www.ondergroningen.nl/1397-2/ 
 
 
Onze vragen: 

• Kan gaslekkage in ESV-2 ook aan de orde zijn? Is hier in het winningsplan 
rekening mee gehouden? 

• Wordt er in het gebied rondom gaswinningslocatie Eesveen gemonitord of er 
gas weglekt? 

• Bestaat de mogelijkheid van de vorming van zinkgaten a.g.v. ESV-2? Is hier in 
het winningsplan rekening mee gehouden? 

• Met welke afstand vanaf het ondergrondse traject van de put ESV-2 wordt er 
rekening gehouden met de mogelijkheid van mijnbouwschade als gevolg van 
gaswinningsactiviteiten? 

• In leefomgeving van Eesveen is reeds mijnbouwschade geconstateerd. In 
hoeverre is hier rekening mee gehouden in het winnigsplan van ESV-2? 

• Hoe ziet het schadeprotocol eruit? 
• Als een activiteit van een bedrijf aantoonbaar leidt tot schade in de omgeving 

van het bedrijf in hoeverre kan de overheid het dan nog verantwoorden naar 
betrokken burgers om mijnbouwactivtiteiten nog verder toe te staan?  

• Zijn er in de aanloop naar de ingebruikname van ESV-02 nulmetingen 
uitgevoerd door Vermilion? Welke afstand tot de put wordt daarbij door 
Vermilion gehanteerd? 

• In hoeverre bouwt Vermilion een goede vertrouwensrelatie op met 
omwonenden in een straal van 5 km rondom het gasvoorkomen om een 
goede monitoring van schade te waarborgen? 

• Wordt de verplichting tot het plaatsen van tiltmeters (waarvan bewezen is 
veiligheid en milieu beter te monitoren dan geofoons) opgenomen als 

https://www.anderetijden.nl/artikel/598/nam-weet-sinds-1963-van-bodemverzakkingen-groningen
https://www.anderetijden.nl/artikel/598/nam-weet-sinds-1963-van-bodemverzakkingen-groningen
http://www.dvhn.nl/groningen/Geoloog-De-gaskraan-dichtdraaien-is-niet-meer-de-oplossing-vrees-ik-22803689.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Geoloog-De-gaskraan-dichtdraaien-is-niet-meer-de-oplossing-vrees-ik-22803689.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/nieuw-onderzoeksprogramma-deepnl-over-ondergrond-van-nederland.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2017/nieuw-onderzoeksprogramma-deepnl-over-ondergrond-van-nederland.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/167696/Geoloog-Grondwaterpeil-Groningen-stijgt-schrikbarend-door-aardbevingen
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/167696/Geoloog-Grondwaterpeil-Groningen-stijgt-schrikbarend-door-aardbevingen
https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/article/research-into-induced-seismicity-in-the-groningen-field-further-studies/07FB610E2783F337D36FEC4E2960B23B
https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/article/research-into-induced-seismicity-in-the-groningen-field-further-studies/07FB610E2783F337D36FEC4E2960B23B
https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/article/research-into-induced-seismicity-in-the-groningen-field-further-studies/07FB610E2783F337D36FEC4E2960B23B
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/177915/Bodemdaling-door-gaswinning-is-onbeheersbaar
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/177915/Bodemdaling-door-gaswinning-is-onbeheersbaar
https://nos.nl/artikel/2077249-experts-kraken-onderzoek-gaswinning.html
http://www.ondergroningen.nl/1397-2/
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voorwaarde voor gaswinning vanuit ESV-02? Wat is de reden voor het al dan 
niet opleggen van deze verplichting aan het mijnbouwbedrijf? 

• Is er een nulmeting t.b.v. bodemdaling uitgevoerd m.b.t. ESV-2? In welke 
gebied is deze nulmeting uitgevoerd? Is er rekening gehouden met 
interferentie met bodemdaling  als gevolg van gaswinning in de omgeving van 
ESV-02? 

• Zijn de bodemdalingsgegevens t.g.v. ESV-02 openbaar te maken? 
• Hoe regelmatig wordt bodemdaling t.g.v. ESV-02 gecontroleerd en wat zijn 

consequenties voor gaswinning als er wordt afgeweken van de voorspelde 
bodemdaling? 

• In hoeverre wordt er rekening gehouden met de autonome bodemdaling die in 
deze regio al fors is?  

• Is het gerechtvaardigd dat het schadeprotocol voor Groningen inclusief 
omgekeerde bewijslast niet geldig is voor de rest van Nederland? Waarom is 
hier het gelijkheidsbeginsel niet van toepassing?  

• Is er wel goed te voorspellen wat de gevolgen van gaswinning in Eesveen nu 
op de lange termijn zullen zijn voor de omgeving? 

• Is er wat betreft gaswinning Eesveen duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn 
voor de kwaliteit en het peil van het grondwater? 
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Gaswinning in Eesveen, Veiligheid, Volksgezondheid, Milieu en 
MER 
 
In het document in bijlage 3 – Expertiserapport door Ing. G.B.M. Wigger ten behoeve 
van het instemmingsbesluit winningsplan Diever – wordt aangegeven dat gaswinning 
schadelijk kan zijn voor mens en milieu op korte en lange termijn. 
Bij gaswinning kan H2S (waterstofsulfide) vrij komen. Dit is een zeer giftig gas.  
 
Ook kan gas via lekpaden en langs de buitenkant van putten van de formatie naar 
het maaiveld stromen. Het vrijkomen van delfstoffen aan het maaiveld geeft 
veiligheidsrisico’s voor mens en dier en heeft effecten op natuur en milieu. Vervuiling 
van drinkwater kan optreden door vervuiling van delfstoffen vanuit de diepere 
ondergrond. 
 
Het ontwerp instemmingsbesluit Eesveen zou samen moeten gaan met een nieuwe 
MER! 
 
Vermilion heeft in Wapse een perforatie uitgevoerd (zie bijlage 2) waarbij de nodige 
veiligheidsmaatregelen niet in acht zijn genomen. Vermilion had de werkzaamheden 
moeten aankondigen in de Staatscourant  en in de plaatselijke krant maar heeft 
onder valse voorwendselen de werkzaamheden aangemeld als zijnde ‘reguliere 
werkzaamheden aan de verbuizing’. Deze aanvraag heeft het bedrijf vervolgens later 
weer ingetrokken. Als de feitelijke werkzaamheden volgens de geldende wet BARMM 
aangekondigd en uitgevoerd was dan had de veiligheidsregio geïnformeerd moeten 
zijn en had paraat moeten staan. Radioverkeer en elektriciteit had in de regio 
afgesloten moeten zijn. Doordat het bedrijf de activiteiten heeft gemeld als “reguliere 
werkzaamheden” is er geen fysieke controle geweest van het SodM. Dit terwijl een 
dergelijke perforatie door Vermilion een maand daarvoor  grote gevolgen had in Loon 
op Zand.  
 
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Vermilion-doet-vreemd-over-onderhoud-
gasput-Wapse%E2%80%99-22493334.html 
 
Gaswinning kan grote schade veroorzaken: 
https://www.trouw.nl/groen/drentse-boorput-lekt-na-vijftig-jaar-nog-steeds-
gas~a8458f88/ 
 
 
Onze vragen: 

• Is er onderzocht of er bij de gaswinning in Eesveen ook waterstofsulfide 
vrijkomt? 

• Hoe kan het dat in het winningsplan van Vermilion de concentratie 
waterstofsulfide op 0 staat? Er is altijd enige hoeveelheid aanwezig bij 
gaswinning. 

• Hoe zijn de risico’s voor mens en milieu in het winningsplan gewaarborgd? 
• Wij kunnen de nieuwste MER waarin milieu-effecten van de huidige mijnbouw 

vanuit ESV-1 gecombineerd met de plannen voor winning van ESV-2 
weergegeven zouden moeten worden. Deze meest recente MER is door ons 
niet gevonden. Welke MER is van toepassing? Waar is deze MER in te zien? 

http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Vermilion-doet-vreemd-over-onderhoud-gasput-Wapse%E2%80%99-22493334.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Vermilion-doet-vreemd-over-onderhoud-gasput-Wapse%E2%80%99-22493334.html
https://www.trouw.nl/groen/drentse-boorput-lekt-na-vijftig-jaar-nog-steeds-gas%7Ea8458f88/
https://www.trouw.nl/groen/drentse-boorput-lekt-na-vijftig-jaar-nog-steeds-gas%7Ea8458f88/
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• Welke garantie kan Vermilion ons geven dat een dergelijke perforatie zonder 
het in achtnemen van de benodigde veiligheidsmaatregelen niet in Eesveen 
uitgevoerd zal worden? 

• Hoe is de controle van de activiteiten van Vermilion van overheidswege 
geregeld? 
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Enquête 
De communicatie rondom het instemmingsbesluit is niet geheel vlekkeloos verlopen. 
De aankondiging van de inloopavond en inloopmiddag had tijdiger en uitgebreider 
kunnen zijn en de inloopavond verliep chaotisch. 
Naar aanleiding van onder andere de informatievoorziening rondom het 
instemmingsbesluit zijn Kamervragen gesteld. De antwoorden op de Kamervragen 
zijn hier na te lezen: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018D04087 
 
Minister Wiebes geeft in zijn antwoorden op deze Kamervragen aan dat er een 
informatiemarkt is gehouden. Op deze avond zijn medewerkers van het Ministerie 
van EZK, Vermilion, SODM en TNO aanwezig geweest om vragen van bezoekers te 
beantwoorden. 
Wij vragen ons af of het gegeven dat er een informatiemarkt is geweest de overheid 
en het mijnbouwbedrijf de garantie geeft dat burgers zich ook daadwerkelijk goed 
hebben kunnen informeren. Is er een evaluatie van de informatievoorziening 
geweest?  
Wij hebben een kleine enquête gehouden met betrekking tot de 
informatievoorziening. De resultaten zijn weergegeven in bijlage 1.  
De resultaten van deze enquête geven er blijk van dat er nog manco´s zijn in de 
informatievoorziening en dat burgers zich nog niet volledig gerust gesteld voelen 
over de plannen tot gaswinning. 
De Gedragscode gaswinning kleine velden is op initiatief van de bedrijven die in 
de Nederlandse ondergrond olie en gas winnen en in samenwerking met diverse 
belanghebbende partijen opgesteld. In deze gedragscode komt ook communicatie & 
dialoog aan de orde. Toch blijkt dat het onderdeel communicatie niet hoog scoort bij 
de burgers (zie enquête, bijlage 4).   
https://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/NOGEPA_Gedragscode_september2017.pdf  
 
https://www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/gedragscode.cfm 
 
  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2018D04087
https://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/NOGEPA_Gedragscode_september2017.pdf
https://www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/gedragscode.cfm
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Aanvraag verlenging concessie NAM in Wanneperveen 
Door NAM is een verlenging van de concessie aangevraagd voor gaswinningsput 
Wanneperveen (gasthuisdijk). Instemmingsbesluit Wanneperveen gepubliceedt op 2 
maart jl. en de mogelijkheid tot bezwaar indienen was tot 9 april: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-11405.html 
Met  deze verlenging kan NAM eigenlijk op ieder moment beginnen/herstarten 
zonder verder een procedure meer te hoeven doorlopen. Ook met betrekking tot 
deze verlenging zijn Kamervragen gesteld. 
Antwoorden op deze Kamervragen worden op korte termijn (april 2018) verwacht. 
Krantenartikelen over NAM in Wanneperveen:  
https://www.destentor.nl/steenwijkerland/kamervragen-over-oude-gasput-bij-
wanneperveen~aacdee9e/ 
 
https://www.destentor.nl/nieuws/opruimen-die-nam-vervuiling~ac9d1211/ 
 
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/regio/529356/nam-mag-gas-blijven-winnen-
in-de-klosse.html 
 
https://m.rtvoost.nl/nieuws/289338/politiek-vreest-verontreiniging-natuurgebied-
weerribben-wieden-door-nam-locatie 
 
Daarnaast een item waarin duidelijk wordt dat de locatie WAV1 (Gasthuisdijk, 
gemeente Steenwijkerland) een van de meest vervuilde locaties is.  
http://www.rtvoost.nl/nieuws/244760/tweederde-van-nam-locaties-in-overijssel-is-
verontreinigd 
 
En een overzicht van de Provinciale staten van Overijssel inzake vervuilde 
gaswinningslocaties: 
file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/16201620558221%20(1).pdf 
 
Ook in Wanneperveen is niet met bewoners gecommuniceerd (in dit geval door 
NAM). Zij moesten uit de krant lezen over de verlenging en vertellen in de loop van 
de jaren onherstelbare schade aan hun huizen te hebben. Inmiddels zijn de eerste 
karakteristieke boerderijen gesloopt door scheuren in de fundering. Zij hebben 
ongeveer 10 jaar geleden schade aan hun woningen geclaimd bij de NAM maar 
zoals in veel andere gevallen is deze schade afgewezen (inwoners van de Klosse).  
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/meppel/533656/bewoners-de-klosse-willen-
opheldering-over-gaswinning.html 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-11405.html
https://www.destentor.nl/steenwijkerland/kamervragen-over-oude-gasput-bij-wanneperveen%7Eaacdee9e/
https://www.destentor.nl/steenwijkerland/kamervragen-over-oude-gasput-bij-wanneperveen%7Eaacdee9e/
https://www.destentor.nl/nieuws/opruimen-die-nam-vervuiling%7Eac9d1211/
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/regio/529356/nam-mag-gas-blijven-winnen-in-de-klosse.html
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/regio/529356/nam-mag-gas-blijven-winnen-in-de-klosse.html
https://m.rtvoost.nl/nieuws/289338/politiek-vreest-verontreiniging-natuurgebied-weerribben-wieden-door-nam-locatie
https://m.rtvoost.nl/nieuws/289338/politiek-vreest-verontreiniging-natuurgebied-weerribben-wieden-door-nam-locatie
http://www.rtvoost.nl/nieuws/244760/tweederde-van-nam-locaties-in-overijssel-is-verontreinigd
http://www.rtvoost.nl/nieuws/244760/tweederde-van-nam-locaties-in-overijssel-is-verontreinigd
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/meppel/533656/bewoners-de-klosse-willen-opheldering-over-gaswinning.html
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/meppel/533656/bewoners-de-klosse-willen-opheldering-over-gaswinning.html
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Perforatie Vermilion in Wapse 
 
Bent u op de hoogte van de open brief die Milieudefensie recentelijk heeft verstuurd? 
Milieudefensie maakt er melding van dat Vermilion in Wapse een perforatie heeft 
uitgevoerd  zonder daar melding van te maken en zonder de daarvoor vereiste 
uitgebreide veiligheidsmaatregelen in acht genomen te hebben. Een vergelijkbare 
perforatie een maand voor de perforatie in Wapse uitgevoerd in Loon op Zand is 
dramatisch afgelopen. Vermilion geeft er met deze actie geen blijk van met respect 
om te gaan met de veiligheid van omwonenden.  
 
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Vermilion-doet-vreemd-over-onderhoud-
gasput-Wapse%E2%80%99-22493334.html 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131471/Milieudefensie-Westerveld-Vermilion-houdt-
zich-niet-aan-de-spelregels 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131493/Inwoners-gaswingebied-rond-Wapse-en-
Eesveen-maken-zich-zorgen 
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/528414/nieuwe-aangifte-tegen-
vermilion-in-de-maak.html 
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vermilion-na-gaslek-loon-op-zand-werk-was-
routineklus~a9c5de1a/ 
 
De open brief van Milieudefensie is eveneens toegevoegd. Zie hiervoor in de 
bijlage2. 
 
 
  

http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Vermilion-doet-vreemd-over-onderhoud-gasput-Wapse%E2%80%99-22493334.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/%E2%80%98Vermilion-doet-vreemd-over-onderhoud-gasput-Wapse%E2%80%99-22493334.html
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131471/Milieudefensie-Westerveld-Vermilion-houdt-zich-niet-aan-de-spelregels
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131471/Milieudefensie-Westerveld-Vermilion-houdt-zich-niet-aan-de-spelregels
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131493/Inwoners-gaswingebied-rond-Wapse-en-Eesveen-maken-zich-zorgen
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/131493/Inwoners-gaswingebied-rond-Wapse-en-Eesveen-maken-zich-zorgen
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/528414/nieuwe-aangifte-tegen-vermilion-in-de-maak.html
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/528414/nieuwe-aangifte-tegen-vermilion-in-de-maak.html
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vermilion-na-gaslek-loon-op-zand-werk-was-routineklus%7Ea9c5de1a/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/vermilion-na-gaslek-loon-op-zand-werk-was-routineklus%7Ea9c5de1a/
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Productie ESV-02 in afwachting van instemmingsbesluit 
Afgelopen week nog kregen wij van het Ministerie van EZK per mail nadrukkelijk de 
garantie dat in afwachting van het instemmingsbesluit er geen gaswinning zou plaats 
vinden in Eesveen (put ESV02). Wij zijn dan ook verbaasd en geschrokken van de 
productiecijfers voor ESV02 die Vermilion middels de site NLOG openbaar maakt. 
Als gegevens op de site correct zijn is er wel degelijk gewonnen uit put ESV02. Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat ze een proefboring voor productie hebben 
gedaan. Hiervan is een besluit terug te vinden waarbij van week 39 – 48 een 
proefboring gedaan wordt.  
https://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/20171004_Resultaten_proefboring_Ee
sveen-02.pdf 
 
Productiegegevens van ESV02 zijn hier terug te vinden: 
http://www.nlog.nl/nlog/requestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?type=ALLBOR&id=24
10408939 
 
 

 
  

https://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/20171004_Resultaten_proefboring_Eesveen-02.pdf
https://www.vermilionenergy.nl/files/pdf/20171004_Resultaten_proefboring_Eesveen-02.pdf
http://www.nlog.nl/nlog/requestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?type=ALLBOR&id=2410408939
http://www.nlog.nl/nlog/requestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?type=ALLBOR&id=2410408939
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Winning in de nabije omgeving – gasvelden kennen geen grenzen 
 In Vledderveen wil Vermilion een boorlocatie aanleggen van waaruit geboord zal 
worden naar het veld van Wapse. Dicht bij Natura 2000 gebied en onder gebied dat 
binnenkort de UNESCO werelderfgoed status zal krijgen. Deze aanvraag zal via een 
Rijks Coördinatie Regeling gaan. Dit betekent dat er geen advies traject is van lagere 
overheden. De minister van Economische Zaken en Klimaat zal de diverse belangen 
tegen elkaar afwegen en rechtstreeks met een instemmingsbesluit komen waartegen 
dan bezwaar openstaat van belanghebbenden.  
Volgens onze informatie wordt de procedure binnenkort opgestart door Vermilion en 
zijn de verkennende gesprekken geweest (o.a. met omwonenden van de Boergrup 
waar de boorlocatie gepland is).  
In de naaste omgeving is er verder nog het veld De Blesse (inmiddels verlaten) 
waarbij inwoners van Willemsoord schade melden die niet geaccepteerd is tot nu toe. 
Verder zijn er de velden Vinkega en Noordwolde nog in de gemeente 
Weststellingwerf.  
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/wolvega/519042/cijfers-gaswinning-vinkega-baren-
zorgen.html 
 
 
  

https://www.stellingwerf.nl/nieuws/wolvega/519042/cijfers-gaswinning-vinkega-baren-zorgen.html
https://www.stellingwerf.nl/nieuws/wolvega/519042/cijfers-gaswinning-vinkega-baren-zorgen.html
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Slotwoord 
In onze zoektocht zijn wij bijgestaan door veel welwillende mensen en organisaties. 
Onze speciale dank gaat (in willekeurige volgorde en met het risico van 
onvolledigheid) uit naar: 
Burgemeester, Wethouders en Fracties in de gemeenten Westerveld en 
Steenwijkerland, 
Gerben Klaren van Gemeente Steenwijkerland, 
Milieudefensie Westerveld met in het bijzonder Ton Kramer en Alie Eiting, 
Milieudefensie Nederland met in het bijzonder Peter Kodde, Evert Hassink , Loes 
Beekman en Saskia Gaster,  
Tweede Kamerleden met in het bijzonder  Agnes Mulder, Liesbeth van Tongeren en 
Henk Nijboer 
Provinciale Staten Overijssel met in het bijzonder Bouwien Rutten, Christiaan  
Schrijver, Robert Jansen en  Martin Hoek, 
Provinciale Staten Overijssel met in het bijzonder Tjisse Stelpstra en Henk Reinders, 
LTO Noord Nederland, 
Staatsbosbeheer, 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
De Maatschappij van Weldadigheid, 
Platform Mijnbouwschade, 
Alle bondgenoten die we vonden binnen ‘Gas DrOvF ‘ en ‘Samen Gas Terug’ 
en natuurlijk alle betrokken burgers die zich op welke manier dan ook aan ons 
hebben verbonden. 
 
Betrokkenheid bij en zorgen om gaswinning Eesveen door hen zijn onder andere  
hier terug te vinden : 
https://www.google.nl/search?q=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende
+vragen+gaswinning&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=gemeente+belangen+westerveld
+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&aqs=chrome..69i57.19519j0j7&sourceid=ch
rome&ie=UTF-8 
 
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Overijssel/Statenfractie%20Overijss
el/Bestanden/SV%2023%20feb%20afvalwaterinjectie%20zoutlagen.pdf 
 
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133007/CDA-Drenthe-Provincie-zet-je-in-voor-
betere-communicatie-bij-gaswinning-Zuidwest-Drenthe 
 
De brief die VVD Steenwijkerland aan Minister Wiebes heeft gestuurd willen wij u niet 
onthouden. We hebben de brief in bijlage 4 opgenomen. 

https://www.google.nl/search?q=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&aqs=chrome..69i57.19519j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&aqs=chrome..69i57.19519j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&aqs=chrome..69i57.19519j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.nl/search?q=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&rlz=1C1AFAB_enNL469&oq=gemeente+belangen+westerveld+stelt+aanvullende+vragen+gaswinning&aqs=chrome..69i57.19519j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Overijssel/Statenfractie%20Overijssel/Bestanden/SV%2023%20feb%20afvalwaterinjectie%20zoutlagen.pdf
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Overijssel/Statenfractie%20Overijssel/Bestanden/SV%2023%20feb%20afvalwaterinjectie%20zoutlagen.pdf
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133007/CDA-Drenthe-Provincie-zet-je-in-voor-betere-communicatie-bij-gaswinning-Zuidwest-Drenthe
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/133007/CDA-Drenthe-Provincie-zet-je-in-voor-betere-communicatie-bij-gaswinning-Zuidwest-Drenthe
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Wij voelen ons door alle aandacht gegenereerd rondom gaswinning Eesveen zeer 
gesteund. 
Media-uitingen betreffenden gaswinning Eesveen zijn ook terug te vinden op twitter 
onder #gaswinningeesveen en op de accounts van Jeannette: Veldejean, Rita: 
Rietjepos en Marijke: marijke_sterk 
 
Moge het u duidelijk zijn dat gaswinning in onze omgeving ons als leken c.q. 
bezorgde burgers na aan het hart ligt maar ook dat de gevolgen van gaswinning voor 
burgers moeilijk te doorgronden zijn. Gevolgen van gaswinning kunnen groot zijn. Wij 
kunnen de gevolgen van gaswinning voor onze omgeving nu en in de toekomst niet 
overzien. 
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/526413/kartrekkers-tegen-
gaswinning-een-vuist-maken.html 
 
Wij stellen uw bijdrage aan het vinden van antwoorden op onze vragen zeer op prijs 
en zijn u zeer erkentelijk voor al uw inspanningen om  bezorgdheid over gaswinning 
in Eesveen een groter draagvlak te geven.  
 
Met vriendelijke groet, 
Jeannette van der Velde (Kallenkote) – 06 155 12 251 
Rita Pos (Eesveen) – 06 141 52 530 
Marijke Sterk (Wapserveen) – 06 290 90 836 
Facebook: Geen Opschudding Gaswinning Eesveen 
Facebook: Gas Drovf 
info.gaswinningeesveen@gmail.com  
  

https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/526413/kartrekkers-tegen-gaswinning-een-vuist-maken.html
https://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijkerland/526413/kartrekkers-tegen-gaswinning-een-vuist-maken.html
mailto:info.gaswinningeesveen@gmail.com
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Bijlage 1 Enquête Informatievoorziening Gaswinning Eesveen-
Vinkega 
Via de site www.survio.com te benaderen via de volgende link: 
https://www.survio.com/survey/d/Y2G4Y1F3Y1M1X5J3P 
hebben wij een enquête opengesteld van 9 maart 2018 tot 9 april 2018. 
De enquête is onder de aandacht gebracht via facebook (Geen Opschudding 
Gaswinning Eesveen), twitter, whatsapp en email aan mensen die bij Jeannette, 
Marijke en Rita kenbaar gemaakt hebben en op de hoogte te willen blijven van 
ontwikkelingen met betrekking tot gaswinning in Eesveen. 
 
Dit is de inleiding op de enquête: 

Geachte Mevrouw, Meneer, 

Fijn dat u deze site bezoekt. Door het invullen van deze 5 tot 10 minuten durende 
enquête, helpt u ons om een duidelijker beeld te krijgen van de mate waarin 
betrokken burgers zich geïnformeerd en gerustgesteld voelen over de voorgenomen 
plannen tot uitbreiding van gaswinning door gasproducent Vermilion en het Ministerie 
van Economische Zaken in het veld Eesveen - Vinkega. 

Bedankt voor uw tijd en moeite, 

Jeannette van der Velde, Marijke Sterk, Rita Pos 

info.gaswinningeesveen@gmail.com 

 

facebook: Geen Opschudding Gaswinning Eesveen 
(https://www.facebook.com/robert.sterk.773) 

 
Momenteel hebben er 106 mensen de vragenlijst ingevuld. 
De resultaten van de eerste 100 respondenten geven wij hierbij weer. Aangezien wij 
gebruik maken van de onbetaalde versie van Survio kunnen wij alleen de 
antwoorden van de eerste 100 respondenten inzien. 
Mocht het aantal respondenten aanzienlijk meer worden dan 100 zullen wij 
overwegen te betalen voor de resultaten. Aangezien wij geen budget hebben voor 
onze activiteiten zullen we dat dan uit eigen middelen moeten betalen. 
 
Hierbij de door ons gestelde vragen en de bijbehorende resultaten: 

http://www.survio.com/
https://www.survio.com/survey/d/Y2G4Y1F3Y1M1X5J3P
mailto:info.gaswinningeesveen@gmail.com


  

 40 

 



  

 41 

 
 
 
 

 
 
 



  

 42 

 
 

 
 
 
 

 
 



  

 43 

Kunt u aangeven welke vragen er eventueel voor u nog niet beantwoord zijn 
en/of welke zorgen u heeft? 
Het antwoordveld is beperkt. Mocht u hier niet al uw vragen of zorgen kunnen 
uiten dan stellen wij het erg op prijs als u 
per mail - info.gaswinningeesveen@gmail.com - uw vragen en zorgen met ons 
wilt delen. 
Hoe groot is het risico op schade en hoe wordt deze schade vergoed ??? 

Heeft de gaswinning invloed op de veiligheid van mijn woning? 

Wie betaalt de schade aan mijn woning die ontstaat door de gaswinning? 

Ik maak mij zorgen over de gaswinnig in Eesveen. Ik heb geen idee hoe groot de impact is 
van het gas te winnen gebied. Wat dat met onze leefomgeving gaat doen. In allerlei opzichten. 
Het belangrijkste is nog wel, wat gaat dat doen met mijn huis. Onze huizen. Waarbij ik een 
groot voorbeeld noem: Groningen. Ik ben ondanks alle informatie die we nu gekregen hebben 
nog steeds niet goed ingelicht en heb geen vertrouwen in Vermillion. 

Ik wil vooral graag weten welke risico’s de gaswinning met zich meebrengt, wie 
aansprakelijk is bij eventuele schade en hoe eventuele schade verhaald kan worden. 

Wat als Vermilion zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Hoe zit het met het 
schadeprotocol? En met de nulmetingen van alle woningen in het gebied? En hoelang na de 
winning blijft het schadeprotocol van kracht ivm schade van bevingen in de jaren na de 
gaswinning. 

Ik zou heel graag horen wanneer er nu 0-metingen worden uitgevoerd en bij wie. 

En ik zou meer willen weten over het bevingsrisico. ik vind namelijk 42% +/-8 best veel maar 
Vermilion zegt dat dat nihil is. Daar begrijp ik niet van 50% vind ik namelijk een behoorlijke 
kans op...  

Waar kan ik straks met eventuele schade terecht  

Waarom wordt de gaswinning nog steeds uitgebreid terwijl we het massaal over gasreductie 
en van het gas afgaan hebben 

Zijn wij nu niet de dupe van het dichtdraaien van de kranen in Groningen? 

Gebruiken ze Drenthe en Friesland niet om het gat te vullen? 

Wie verzekert mij dat EZM en de winbedrijven niet onder een hoedje spelen net zoals er in 
1963 afspraken gemaakt zijn die zo lang geheim zijn gebleven. 

Wat zijn de consequenties op lange termijn? 
Gaat er een nulmeting komen voor inwoners? 
Wat doet dit in de toekomst met de waarde van de huizen in de omgeving? 
Wanneer gaan ze beginnen met de eesveen/wapserveen lijn? 
 
Hoe groot is het risico op schade voor de bewoners? 

Waarom geen algemene nulmeting en een goede duidelijke schaderegeling vooraf.  

Aankondigingen over de inkoopavond stond pas op bladzijde 10 van het huis aan huis blad. 
Waarom niet gewoon op bladzijde 2 of 3??? De meeste mensen bladeren niet verder dan deze 
beide blz daar, daar de aankondigingen ed van de gemeente staan. 

mailto:info.gaswinningeesveen@gmail.com
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En waarom zijn de bewoners rondom de gaswinning niet persoonlijk geïnformeerd met bv een 
flyer in de bus. 

Als het er toch zo weinig zijn was dat toch geen moeite geweest? 

Waarom hebben sommige mensen nu al een financieel tegemoetkoming gekregen? Met 
voorwaarde dat ze hun mond houden en geen zienswijze in dienen? 

Waarom had ik op 4 maart 2018 nog steeds geen ontvangstbevestiging van mijn zienswijze 
ontvangen ? Terwijl ik deze aangetekend en binnen de gestelde termijn verstuurd heb? 

Vergoedingsregeling van eventuele schades. 
Op welke wijze de gaswinning gaat plaatsvinden. 
Eventuele milieuschades. 
 
Wat is de verwachting over bodemdaling? 
Waarom mag er meer gas gewonnen worden dan afgesproken? 
Moet er meer gas gewonnen worden om de mindere productie uit Groningen te compenseren? 
Hoe groot/hoeveel gas zit hier in bodem? 
Hoe kunnen bewoners eventuele schade claimen? 
 
Wat is het effect voor ons nu de gaskraan in Groningen dicht gaat? 

Welke gemeentelijke politieke partij kunnen wij het best stemmen om gaswinning tegen te 
gaan? 
Wat is het effect geweest van de ingediende zienswijzen? 
Welke acties kunnen wij als burgers nog nemen om gaswinning tegen te gaan? 
Wat gaat er gebeuren als er wel bevingen komen? 

Wat ik als burger tegen de plannen van Vermilion kan doen. 
Ook zou ik graag duidelijker geïnformeerd willen worden over de activiteiten op het gasveld. 
Ik zie nu vaak vrachtauto’s maar weet niet wat ze doen en de productie lijkt stil te staan. 
Wanneer er meer wordt geproduceerd. 

Welke effecten (aardschokken) kunnen worden verwacht en binnen welk areaal dit schade 
gaat opleveren. 

Elke gaswinning brengt risico met zich mee. Ook risico’s die nog NIEMAND op dit moment 
kan overzien. 

Alleen veronderstellingen dat het meevalt. Dat er geen schade te verwachten is. Het echte 
antwoord komt pas over 50 jaar. 

Wanneer er iets gebeurt met schade als gevolg,Hoe wordt dat geregeld? 

Waar zijn de meetpunten. die zijn volgens ons te ver van de gasboring af. 

Schadeafhandeling, nulmeting en waardevermindering woning. 

Geen idee wat de gevolgen voor de toekomst zijn? 

Ja ik heb een vraag , hoe denkt u allen erover de omschakeling van gasmeters, ander soort 
gas, gas van elders wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen? 

Hoe zit het als er schade is? Welke wegen moeten er voor bewandeld worden? 
De zogeheten nul meting die gedaan zou zijn waar kan ik dat terug vinden? 
Hoeveel gas gaat er gewonnen worden en hoeveel jaar? 
Informatie in het algemeen. De reden dat wij niet voldoende gerustgesteld zijn is omdat er in 
onze ogen totaal geen informatie word verstrekt aan omwonenden. 
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Daarbij is er van de huizen geen nulmeting geweest. Ik heb althans niemand bij mij in de wijk 
gehoord waarbij dit is gebeurd. 

Toch verzakkingen in de bodem. 

Wat gaan ze doen aan eventuele verzakkingen en waar kan ik terecht met schade. 

Wat zijn de consequenties op de lange duur? Als Vermilion gestopt is met winnen blijft de 
kans op bodemdaling en aardbevingen bestaan. 

Wie draait erop voor de schade? 
Hoe ziet het schadeprotocol eruit? 
Hoe en bij wie meld ik schade en hoe verloopt dat proces dan verder? 
Ik heb een aardbeving ervaren maar vreemd genoeg is dat door het KNMI niet gemeten. Hoe 
precies wordt seismische activiteit gemeten in dit gebied?  

Waarom kiest de regering ervoor de gaswinning te laten doorgaan en zelfs uit te breiden hier 
terwijl nu toch wel duidelijk mag zijn geworden (Groningen!) dat gevolgen van gaswinning 
niet te voorspellen zijn. 

Hoe ziet de overeenkomst (concessie) tussen regering en Vermilion eruit? Is de overeenkomst 
openbaar te maken? Ik hecht nl sterk aan openheid en transparantie. Ik zou verwachten dat de 
overheid in deze overeenkomst ook ruimte heeft gemaakt voor clausules die voorkomen dat 
eventuele schade die nu of op lange duur aan eigendom van burgers zouden kunnen ontstaan 
agv gaswinning of door Vermilion of door overheid volledig vergoed worden. Of ben ik nu te 
naïef in mijn overtuiging dat de overheid er voor de burgers is en als allereerste voor 
burgerbelangen zou moeten opkomen? 

Het afvalwater van gaswinning gaat bij Nijensleek de grond in. Betekent dat we nu onze 
toekomstige generaties opzadelen met een probleem? Wat heeft dat voor uitwerking op korte 
en lange termijn? Wie controleert wat/ welke (giftige) stoffen er de grond in gaan? 

Gevolgen en onvoldoende controle. 

Ik vraag me af hoe het kan dat Vermillion zo geruisloos jaren geleden al kon beginnen met 
deze activiteiten. 

Ik maak me zorgen of hier nu of in de toekomst sprake is van fracken en wat in het algemeen 
de gevolgen zullen zijn voor de omgeving. 

Te veel mensen zijn niet op de hoogte van de plannen en dan ineens staat men voor een 
voldongen feit. 

Wat zijn de gevolgen voor de inwoners van de betr. gemeentes. 
Geen transparantie over de gang van zaken. 
Met de gevolgen van de gaswinning in Groningen, wordt hier niemand blij van. Het lijkt mij 
duidelijk, dat dit niet kan. 

Wat gebeurt er als er gas onder ons gebied wordt gewonnen. Wat zijn de consequenties voor 
de toekomst. Krijgen we hetzelfde als in Groningen: huizen onverkoopbaar door schade en 
doordat niemand meer van buitenaf in ons gebied wil wonen. 

Hoe is dit gebied anders dan Groningen? Krijgen wij met dezelfde ellende te maken? Wie 
gaan de schades vergoeden? Waar kunnen we bezwaar aantekenen? 

Het is voor een leek zo als wij de inwoners aca kadabra alles zeer onduidelijk. 

In hoeverre heeft het consequenties voor de omgeving en de huizen die er staan. 

Zíjn de veiligheidsrisicos voldoende afgewogen en wat is er geregeld bij schade? 



  

 46 

Iedereen roept maar wat en denkt dat deze gaswinning te vergelijken is met de winning in 
Groningen. Dit is echter niet het geval. Alle partijen die tegen zijn proberen via o.a. Sociale 
media onrust te zaaien. Mensen denk toch na, er is momenteel geen betaalbaar alternatief voor 
het gebruik van gas. En we willen allemaal wel warm zitten. 

Wat zijn de gevolgen op een grotere omgeving. Ook in de stad Groningen zijn schades 
bekend. Mijn huis is gebouwd op een leemlaag zonder heipalen. Er was 24 jaar geleden geen 
sprake van bodemontginning in Havelte. Ik maak me nu zorgen over de gevolgen en de 
waarde van mijn huis. 

Dat er geleidelijk aan veel meer gewonnen gaat worden dan ze nu zeggen te doen. Daardoor 
er meer schade aan onze omgeving plaatsvindt. 

Onduidelijkheid over de 0-meting. Wat houdt deze in en op welke schaal wordt deze 
uitgevoerd? 

In hoeverre neemt Vermillion verantwoordelijkheid voor eventuele schade op korte én langere 
termijn? 

Hoe staat de gemeente er nu daadwerkelijk in? In hoeverre voelen zij zich verantwoordelijk 
en komen ze voor de burgers op? 

Tot waar reikt het gasveld zich precies (de kaarten zijn mij te globaal) en waar bevinden zich 
daadwerkelijk de grootste bellen? 

Wat gaan ze doen met de woningen boven deze gebieden? Worden de bewoners daar over 
geïnformeerd? 

Of gebeurt dit al zonder dat wij ons er bewust van zijn? 

Schaderegeling Nulmeting Bodemdaling icm zandwinning(suitbreiding) 

Hoe loopt de gaswinning onder de grond? 

Ik woon tussen gasopslag Grijpskerk en de kleine winningsvelden in met rondom de hogedruk 
gas/aardgascondensaat buizen netwerk die veroorzaken met elkaar enorme schades met 
dagelijkse trillingen aan onze geliefde huizen, kerken, boerderijen, dijken, landerijen, grond- 
en oppervlakte water etc 

Methaan lekkages zijn hier ook aan de orde 

MAAR ER WORDT NIET CONTINU GEMETEN MET STABIALERT TILTSENSOREN 
IN EEN ONAFHANKELIJK NETWERK DIE PUBLIEK TOEGANKELIJK ALLE 
REGISTRATIES LAAT ZIEN. 

Wij worden belazert en bedondert en jullie ook, de mijnbouw in Nederland moet stoppen. 
SUCCES! 

Wanneer en de door wie wordt het besluit genomen daad werkelijk te gaan boren? 

Voor mijn gevoel zijn de gevolgen van de gaswinning voor bewoners en leefomgeving niet 
voldoende bestudeerd en worden ze ook nog zo minimaal mogelijk met bewoners gedeeld, dit 
baart mij ernstig zorgen. 

  



  

 47 

Bijlage 2 Open Brief Milieudefensie Westerveld Perforatie Vermilion 
in Wapse 
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Bijlage 3 Expertiserapport  gemaakt  door Gerrit Wigger tbv 
winningsplan Diever 
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Bijlage 4 Brief VVD Fractie Steenwijkerland aan minister van EZK 
dhr.  Ir. E.D. Wiebes 
 
 
Aan de minister van Economische Zaken  
Zijne excellentie Ir. E.D.  Wiebes 
 
 
Steenwijk, 27 februari 2018 
 
Betreft:  Het heroverwegen van het winnen van gas en andere mijnbouwkundige 
activiteiten in Nederland. 
 
 
Geachte heer Wiebes, 
 
 
De winning van gas in Nederland en in het bijzonder in de provincie Groningen heeft 
enorme gevolgen voor bewoners en bedrijven van deze provincie. 
In de gemeente Steenwijkerland maakt een groeiende groep inwoners zich zorgen 
over de winning van gas nabij Eesveen, door Vermillion. Er is inmiddels schade 
geconstateerd en Vermillion is hiervan op de hoogte. 
We hebben de problemen die zich thans voordoen in Groningen niet voorzien 
veronderstellen wij. Het gedrag van de bodem na onttrekking van delfstoffen lijkt 
moeilijk voorspelbaar. Dat komt ons niet vreemd voor. 
Het Staatstoezicht op de Mijnen ( SodM),  belast met het toezicht op 
delfstoffenwinning, zegt in haar missie: 
“Staan voor veiligheid en gezondheid van burgers en werknemers, bescherming van 
het  milieu en zorg voor onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is de missie voor het 
toezicht dat SodM houdt op de delfstoffenwinning in Nederland.” 
Heeft dit SodM zich goed van haar taak gekweten in de voorbije halve eeuw. 
Het antwoord moet luiden dat dat niet het geval is. Zoveel heeft Groningen ons wel 
geleerd. De veiligheid en gezondheid van burgers is in Groningen niet geborgd. Toen 
er zich problemen voordeden met scheurende muren en verzakkingen  in gebouwen 
en overige infrastructuur was het SodM afwezig.  
Het heeft ons als leden van de VVD teleurgesteld dat juist de liberaal Kamp toen als 
minister van Economische Zaken aanvankelijk te weinig oog had voor de zorgen en 
de schade van vele particulieren. Hij heeft dat later ook onderkent en recht gezet. 
Juist een liberaal, dus een VVD’er, behoort bij uitstek oog te hebben voor de positie 
van het individu ten opzichte van de overheid. Deze positie is vaak zwak; onze 
overheid is een monopolist en dat brengt met regelmaat een type gedrag met zich 
mee, dat voor velen moeilijk valt te accepteren. 
Collectief gewin mag nooit over de rug van het individu gaan. 
Is het SodM wijzer geworden van de ervaringen in Groningen en handelt het daar 
naar. 
Helaas krijgen we de indruk dat het nog niet het geval is. Vermillion krijgt vergunning 
gas te winnen in relatief kleine velden gelegen in Noordwest Overijssel, Zuidwest 
Drenthe en Zuid Friesland. Het gaat daarbij om hoeveelheden van 500 miljoen m3 tot 
1 miljard m3. Dat wordt tenminste gezegd.  
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Voor onze nationale energievoorziening onbetekenende hoeveelheden, hooguit 
belangrijk voor de bedrijfsactiviteiten ( lees: financiën) van Vermillion. 
Voor de financiële huishouding van de Staat ook onbetekenende hoeveelheden. 
De rol van SodM lijkt zich in deze vergunningverlening voornamelijk te beperken tot 
een boekhoudkundige. 
Het lijkt ons moeilijk om als mijnbouwkundig ingenieur of als geoloog zinnige 
uitspraken te doen over het gedrag van de bodem ten gevolge van de onttrekking 
van delfstoffen. 
Dat alleen al is reden genoeg om terughoudend te zijn met het winnen van 
delfstoffen. 
Nederland is naar internationale maatstaven gemeten een zeer dichtbevolkt land. 
Ook in het noordoosten of liever gezegd, ook in Groningen Friesland en Drenthe 
alsmede elders aan de randen van Nederland. 
Dat land ligt ook nog eens in een delta waar enkele grote rivieren vanuit de Alpen 
hun weg naar zee vinden. Deze extra kwetsbaarheid behoeft geen nader betoog. 
De risico’s van delfstoffenwinning in een dichtbevolkt land als Nederland zijn 
onvergelijkbaar met diezelfde activiteit in landen als Saoedi Arabië of Iran, waar je 
soms over een afstand van 1000 km. of meer nauwelijks bebouwing en infrastructuur 
tegenkomt. 
De gevolgschade van delfstoffenwinning aan particuliere eigendommen lijkt moeilijk 
vast te stellen. Nog veel moeilijker is het te bewijzen dat e.e.a. het gevolg is van die 
delfstoffenwinning. Particuliere bedrijven als Vermillion zullen aansprakelijkheid 
afwijzen. Dat is een standaard reactie.  
Wij vinden dat u in de korte periode, dat u nu minister van Economische Zaken bent, 
veel oog heeft voor de gevolgen van delfstoffenwinning in Nederland. Daar is 
waardering voor. 
De positie van het individu in relatie tot grote, vaak multinationale ondernemingen en 
de staat blijft, voor wat betreft het verhalen van schade t.g.v. delfstoffenwinning, 
uitermate zwak.   
Dat alleen al geeft ons als VVD fractie in Steenwijkerland reden u indringend te 
vragen meer terughoudendheid te betrachten bij het toestaan van delfstoffenwinning 
in Nederland en veel meer oog te hebben voor gevolgschade en de consequenties 
voor inwoners en bedrijven. 
Wellicht dat het omdraaien van de bewijslast in dit type vraagstukken wettelijk kan 
worden verankerd. 
 
Steenwijkerland, februari 2018 
 
VVD fractie Steenwijkerland, 
Namens deze, 
 
 
Wim Stapel, fractievoorzitter. 
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