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Onderwerp: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan LDS

Geachte minister,

Vermilion Energy Netherlands BV heeft op 20 november 2020 een aanvraag
gedaan tot instemming met het nieuwe winningsplan LDS. Op 29 maart 2021

heeft Vermilion een addendum op het winningsplan ingediend. Op 14 juni 2021

hebben wij advies uitgebracht (kenmerk 2315.21202'1001038) over het winnings-
plan en het addendum. Op 30 november 2O2'l publiceerde u het ontwerp-instem-
m i ngsbesl u it wi n n i n gspla n LDS (kenmerk V -4215).

Wij adviseerden u om Vermilion een inschatting te laten maken van de bodem-
daling en bijbehorende contouren van de voorgenomen winning uit de VDW-
velden en de resultaten mee te nemen in de besluitvorming over het winnings-
plan LDS. ln uw ontwerp-instemmingsbesluit geeft u slechts aan dat Vermilion
binnen zes maanden na de eerste boring de resultaten en het effect op de prog-
nose voor de bodemdaling voor LDS met u dient te delen. Als de voorziene bo-
demdaling meer wordt dan de prognose moet een gewijzigd winningsplan inge-
diend worden.
Wij vragen u nogmaals om de cumulatieve bodemdaling ten gevolge van de
voorgenomen winning uit de VDW-velden mee te nemen in uw besluitvorming
over het winningsplan LDS. De winning van gas uit meerdere kleine velden in de
regio wordt door de omwonenden als zeer ingrijpend ervaren, omdat er zorgen
zijn over cumulatieve effecten wat betreft de bodemdaling en het seismische ri-
sico. Het meenemen van een geïntegreerde voorspelling in de besluitvorming
geeft aan dat er oog is voor de zorgen onder de omwonenden.
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Ook adviseerden wij u om er zotg voor te dragen dat de regio meeprofiteert van
de baten van de gaswinning. ln het ontwerp-instemmingsbesluit geeft u aan dat
dit advies niet overgenomen wordt. U wijst slechts op hoofdstuk 7 van de 'Ge-

dragscode gas-winning kleine velden', met daarin de doelstelling om een posi-

tieve bijdrage te leveren aan de omgeving in de gebieden waar nieuwe projecten
plaatsvinden.

U gaat ervan uit dat Vermilion zich inzet voor de omgeving en daarover ook com-
municeert met de omgeving. Deze gedragscode is echter zeer vrijblijvend waar
het de waarborging van een goede verdeling van lusten en lasten bij energie-
projecten betreft. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de
operator. Wij spreken u ook aan op uw eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen u

daarom nogmaals er zorg voor te dragen dat de regio ook voordeel heeft van de
gaswinning, bijvoorbeeld door het instellen van een omgevingsfonds.

Verder verzoeken wij u ook om verantwoordelijkheid te nemen voor de commu-
nicatie over LDS en andere gaswinningsprojecten, onder andere door bestuurders
en omwonenden tijdig te informeren over en te betrekken bij nieuwe ontwikke-
lingen. Wij verzoeken u dit niet uitsluitend aan Vermilion over te laten.

Hoogachtend,
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