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Onderwerp: Advies m.e. r.-beoordeli n gsnotitie Westerveld

Geachte minister,

Op 17 februari 2021 stuurde u ons de m.e.r.-beoordelingsnotitie'Aanmeldings-
notitie Wapse'van Vermilion Energy Netherlands BV (hierna: Vermilion) met de
vraag of wij hierover wensen te adviseren.
Vermilion is voornemens vanaf de bestaande gaswinningslocatie DieverMapse in

de gemeente Westerveld de gasvelden Leemdijk, De Bree en Smitstede aan te
boren en te winnen. De'Aanmeldingsnotitie Wapse' is opgesteld om te kunnen
beoordelen of een milieueffectrapportage nodig is voor de aanvraag van de om-
gevingsvergunning voor deze boringen.

Wij hebben kennisgenomen van de notitie. Wij zullen ambtelijk opmerkingen
laten doorgeven met betrekking tot enkele aanvullingen op het document.

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat de inwoners van Westerveld momen-
teel worden geconfronteerd met de potentiële winning van vijf nieuwe kleine
gasvelden in hun gemeente. De RCR voor de winning van de gasvelden Boergrup
en Lombok loopt immers ook, naast de voorgenomen winning uit de voor-
noemde drie kleine gasvelden. lnwoners maken zich ernstig zorgen over de ge-

volgen hiervan voor natuur en milieu en hun leefomgeving. Wij achten het
daarom vooral van belang dat u, bij uw besluit Vermilion al dan niet te ver-
plichten tot een milieueffectrapport als onderdeel van de omgevingsvergunning-
aanvraag, rekening houdt met de zorgen en vragen die er onder de bewoners
van het gebied leven.
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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Afschrift aan:

- Provinciale Staten van Drenthe
- de gemeente Westerveld, Postbus 50,7920 AA Zuidwolde


