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Woord vooraf 
 
Van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 lag het ontwerp-instemmingsbesluit 
voor het ‘WINNINGSPLAN OPEINDE-ZUID EN MIDDELBUREN’ ter inzage. Een ieder kon naar 
aanleiding van het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een 
zienswijze in de vorm van een reactie geven. 
 
Wat staat er in het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen?  
Het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen betreft de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen 
gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Leeuwarden zoals verleend op basis van de 
Mijnbouwwet. Geografisch gezien liggen de gasvelden in de provincie Friesland, in de gemeente 
Smallingerland en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân. De gasvelden Opeinde-Zuid 
en Middelburen zijn ontdekt in 1979, waarna respectievelijk vanaf 1981 en 1980 gas wordt 
gewonnen uit de velden. Het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen betreft een actualisering 
van het vigerende winningsplan voor deze gaswinning. De redenen voor actualisering zijn: verder te 
produceren uit het Middelburen gasveld en een bijgewerkte productieverwachting voor de 
gaswinning uit het Opeinde-Zuid gasveld. Vermilion Energy Netherlands B.V. verwacht dat de 
gaswinning voor het Opeinde-Zuid gasveld nog 21 jaar in beslag zal nemen en voor het Middelburen 
gasveld nog 5 jaar in beslag zal nemen. Vermilion geeft in het winningsplan voor het gasveld 
Opeinde-Zuid een verwachtte einddatum van productie in 2036 aan en voor het gasveld 
Middelburen een verwachte einddatum van productie in 2023 aan. 
 
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in 
werking getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. 
Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de 
Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter 
inzage liggen. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 10 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 10 uniek) en 1 reactie van overheden. De zienswijzen en reactie zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reactie zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging 
gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen 
registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reactie wordt aangegeven of en 
hoe met de zienswijzen en reactie rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging 
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Een belanghebbende die op het 
ontwerp van een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Opeinde-Zuid en 

Middelburen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit 

voor de gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerp-

instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat. 

Wat staat er in het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen? 

Het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen betreft de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen 
gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Leeuwarden zoals verleend op basis van de 
Mijnbouwwet. Geografisch gezien liggen de gasvelden in de provincie Friesland, in de gemeente 
Smallingerland en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân. Op bovenstaand kaartje zijn 
de gasvelden behorende bij het winningsplan Opeinde-Zuid & Middelburen en het winningsplan 
Opeinde in het rood aangegeven.

De gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen zijn ontdekt in 1979, waarna respectievelijk vanaf 1981 en 
1980 gas wordt gewonnen uit de velden. Het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen betreft een 
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actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinning. De redenen voor actualisering 
zijn: verder te produceren uit het Middelburen gasveld en een bijgewerkte productieverwachting voor 
de gaswinning uit het Opeinde-Zuid gasveld. Vermilion Energy Netherlands B.V. verwacht dat de 
gaswinning voor het Opeinde-Zuid gasveld nog 21 jaar in beslag zal nemen en voor het Middelburen 
gasveld nog 5 jaar in beslag zal nemen. Vermilion geeft in het winningsplan voor het gasveld 
Opeinde-Zuid een verwachtte einddatum van productie in 2036 aan en voor het gasveld Middelburen 
een verwachte einddatum van productie in 2023 aan.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 

Het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in 
werking getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. 
Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad 
om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage 
liggen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 het instemmingsbesluit en de 
onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens 
reguliere openingstijden op de volgende locaties:
• Gemeente Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Uw mening geven? 

U kunt donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 reageren op het ontwerp-
instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u 
ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderlig-
gende stukken. U kunt hierbij denken aan:
– Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
– Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
– Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp-instemmings-
besluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten. Het is goed om te weten dat 
alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze hebben inge-
bracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en 
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst 
uw zienswijze mondeling geven. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen? 

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit.

In een nota van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het 
definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd. Hiertegen 
staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in 
huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten? 

Voor nadere inlichtingen kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14:00-16:30 uur contact 
opnemen met dhr. M. Claasen (tel. 070 379 6132).
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reactie en zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reactie is vanaf pagina 8 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 11. 

Zienswijzen en reactie op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN OPEINDE-ZUID EN 
MIDDELBUREN’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW29-OIB-0001 0001  
GW29-OIB-0002 0002  
GW29-OIB-0003 0003  
GW29-OIB-0004 0004  
GW29-OIB-0005 0005  
GW29-OIB-0006 0006  
GW29-OIB-0007 0007  
GW29-OIB-0008 0008  
GW29-OIB-0009 0009  
GW29-OIB-0010 0010  
GW29-OIB-RO11  R011 
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Alfabetisch overzicht organisaties en reactie / zienswijzen 

Zienswijzen en reactie op ontwerp- instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN OPEINDE-ZUID EN 
MIDDELBUREN’ 

Zienswijze-/reactienummer Organisatie 
RO11 Gemeente Smallingerland, College van Burgemeester en Wethouders, DRACHTEN 
0008 Vermilion Energy Netherlands B.V., AMSTERDAM 
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Drachten Smallingerland 

AANTEKENEN 
Aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningspunt Opeinde-Zuid en 
Middelburen 
Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Drachten, 
5 juni2018 

Ons kenmerk 
Z1918442/D2 178493 

VERZONDEN - 5 JUNI Z018 

Onderwerp 
Winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen 

Geachte heer, mevrouw, 

Uw kenmerk 
D TGETM-EO/ 

17183647 

7 jun 2018 

Behandeld door 
 

Wij willen een zienswijze indienen op uw ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan 
Opeinde-Zuid en Middelburen. Het betreft een zienswijze op artikel 2 dat als voorschrift aan 
uw Besluit is verbonden. D e  strekking van het voorschrift is positief. In het voorschrift is een 
rol voor onze gemeente opgenomen. Wij krijgen daarmee een positie waarvoor wij geen 
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij willen u vragen dat voorschrift aan te passen. 

Kort samengevat is voorgeschreven dat Vermilion, een opname naar de bouwkundige staat 
van een, in overleg met ons vast te stellen, representatieve selectie van voor 
bodembeweging gevoelige gebouwen uitvoert, gelegen binnen het gebied waar 
bodembeweging als gevolg van gaswinning zich voor kan doen. 

Het ministerie heeft dit voorschrift en de rol die wij daarin krijgen niet met ons besproken. Wij 
zien de volgende problemen: 

wat is representatief; 
hoe moet het gebied waarbinnen bodembeweging op kan treden worden bepaald; 
voor het bepalen van het risico op bodembeweging is specifieke kennis en inzicht van de 
diepe ondergrond noodzakelijk. Deze kennis is bij ons niet beschikbaar/aanwezig; 
welke gebouwen zijn voor bodembeweging gevoelig; 
wij beschikken niet over budget om hiervoor externe ondersteuning in te huren; 
geeft een niet gepland beslag op onze (personele) capaciteit. 

In de inleiding hebben wij al opgemerkt dat wij de strekking van het voorschrift 
onderschrijven. Dat de selectie van gebouwen in overleg met ons vastgesteld moet worden, 
legt de verantwoording echter teveel bij ons als gemeente neer. Bij problemen tijdens de 
winning zullen bewoners van onze gemeente geneigd zijn ons (mede) verantwoordelijk te 
stellen, voor iets waar wij geen invloed op hebben. Om die reden willen we ook geen rol 
nemen in het opstellen van een selectie van gebouwen waarvan de bouwkundige staat moet 
worden opgenomen. Wij vragen uw ministerie het voorschrift aan te passen en de zinsnede 
"na overleg met de gemeente vast te stellen" te schappen. 

Correspondentie-adres. 
Postbus 10.000 

9200 HA Drachten 

Gauke Boelensstraat 2 

9203 RM Drachten 
Telefoon (0512) 58 12 34 

E-mail gemeente@smallingertand.nl 
Internet www.smallingerland.nl 

R011 
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GEMEENTE SMALLINGERLAND 

Ons kenmerk 2154901 Datum 5 juni 2018 Bladnr. 2 

Eerder hebben wij voor dit winningsplan gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te 
adviseren. Wij hebben daarin vooral aandacht gevraagd voor de communicatie naar de 
omgeving en duidelijke besluitvorming. Wij zijn positief over de wijze waarop het ministerie 
daar invulling aan geeft. 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders, 

secretaris 

R011 
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Zienswijze 0001 tot en met 0010 
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Aan: 

Van: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraak winningsplan Opeinde 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

01 MEI 2D1B 

Betr. Zienswijze gaswinning Opeinde/Opeinde Zuid/Middelburen 

Datum: 27 april 201l8 

LS, 

Als de ervaringen in Groningen één ding hebben duidelijk gemaakt, dan is het wel, dat .. 

. . diverse voorspellingen dat gaswinning geen gevaar oplevert, geen knip voor de neus waard zijn 

.. de overheid niet bereid is om verantwoordelijkheid te nemen tav eventuele gevolgschade /- de 

burger te vrijwaren voor eventuele gevolgschade 

Daar komt nog bij .. 

. . zowel de plaatselijke bevolking, de lokale politiek, als de provincie zijn in meerderheid tegen een 

gaswinning in Opeinde. Als deze meningen worden genegeerd, zal dat ernstige gevolgen hebben 

voor het - toch al ernsti schonden - vertrouwen in het landelijke bestuur. 

0001 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Opeinde Zuid 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

De Wilgen, 19 mei 2018 

2 3 MEI 2018 

Betreft: zienswijze ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Opeinde-Zuid 

Mijne heren, dames, 

Afgelopen week heb ik me voor laten lichten op de informatieavond Opeinde en Opeinde-Zuid & 

Middelburen te Drachten en het is me duidelijk geworden dat de winning nog omringd is met de nodige 

onzekerheden. Het is me ook duidelijk geworden dat, vernemende van de lokale media gemeente 

Smallingerland, 99% van de put is gewonnen terwijl Vermilion Energy Netherlands B.V. doet 

voorkomen dat er nieuwe inzichten zijn maar daar vervolgens geen bijzonderheden over geeft. 

Mijn zienswijze is dat willen we draagvlak krijgen in de samenleving voor de nut en noodzaak van de 

winning, zullen alle betrokkenen 100% transparantie naar de burgers toe moeten ieveren, wat nu zeker 

nog niet het geval is. Laten we voorkomen dat we hier "Groningse toestanden" creëren . 

Als ingezetene van De Wilgen -wingebied Opeinde Zuid - hebben we schade aan ons 20-jarige huis ten 

gevolge van het seismologische onderzoek van najaar 2017 uitgevoerd door Vermilion. Deze schade is 

gemeld zowel bij Vermilion als bij mijn opstalverzekering. 

Nu we de effecten van mijnbouw direct voelen, zijn we van mening dat er duidelijk inzicht moet komen 

wat de werkelijke risico's zijn (eufenismen als verwaarloosbaar en beperkt risico zijn voor ons verhullend 

en dus onbetrouwbaar). Oo� moet er een duidelijk monitoring systeem zijn aanlopende en gedurende 

de winning op basis van een nulmeting en last but not least een duidelijke schaderegeling mocht dat 

ondanks alle zorgvuldigheid van toepassing blijken te zijn. 

Voor alle duidelijkheid, wij willen geen extra schade meer. 

Met vriendelijke groet, 

0002 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen 

lnspraakpunt Winningsplan Opeinde 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 
2 5 MEI 2018 

Betreft: zienswijze gaswinning 'Opeinde' en 'Opeinde-Zuid en Middelburen' 

Rottevalle, 23 mei 2018 

Geachte lezer, 

Deze zienswijze heeft betrekking op het winningsplan voor de winning van gas in het veld 'Opeinde' 

en de wjn ning van�s in het veld 'Opeinde"Zuid en Middelburen' De zienswüze beslaat tw.ea 

aspecten van de beide winningsplannen: een lacune ten aanzien van schadeloosstellingsregelingen 

en de wijze waarop over dit winningsplan wordt gecommuniceerd. De zienswijze betreft niet de 

(on)wenselijkheid van de gaswinning op zich. 

1. Schaderegelingen. 

Het winningsplan voorziet niet in een schaderegeling, maar zou die uitgaande van het 

voorzorgsprincipe wel moeten bevatten. De gebeurtenissen van de afgelopen jaren rond de 

gaswinning in de provincie Groningen maken duidelijk dat het ontbreken van een voor de 

betreffende burgers gedegen schadeloosstellingsregeling grote maatschappelijke problemen kan 
veroorzaken. De maatschappelijke relevantie van gaswinning uit de velden 'Opeinde' en 'Opeinde

Zuid en Middelburen' wordt extra duidelijk als men beseft dat zich boven de gasvelden naar 

schatting mogelijk 10.000 huizen bevinden, met name in Drachten, bewoond door enige 

tienduizenden personen. 

Weliswaar wordt in dit winningsplan gesteld dat de voorziene bodemdaling zeer klein zal zijn, dat de 

kans op aardtrillingen en -bevingen uitermate klein is en de kans op schades navenant, maar de kans 

op onvoorziene en ongewenste effecten blijft groter dan nul. Dat feit alleen rechtvaardigt ons inziens 

een goede schadeloosstellingsregeling. 

In het winningsplan wordt met betrekking tot eventuele schade volstaan met de zinsnede: 'Mocht 
schade optreden dan rust op Vermilion de verplichting die schade te vergoeden.' Dat volstaat niet 

om eventuele schade aan gebouwen en infrastructuur te dekken. De gebeurtenissen in Groningen 

leren dat eventuele schade pas na vele jaren kan ontstaan of aan het licht kan komen. Bestaat 

Vermilion op dat ogenblik nog en zal het bedrijf in staat zijn om schades daadwerkelijk te vergoeden? 

Zo niet, wie vergoedt dan de schade? 

In de begeleidende stukken wordt verwezen naar van toepassing zijnde wetgeving. Het probleem 

met de bestaande wetgeving is dat deze - zo leert 'Groningen' ons - onvoldoende voorziet in 

schadeloosstelling van gedupeerde burge�s en bedrijven. Weliswaar is de wetgeving, naar aanleiding 

van 'Groningen', volop in ontwikkeling. Het kan dus zijn dat in de toekomst de wetgeving het door 
ons gesignaleerde probleem van de ontbrekende schaderegelingen ondervangt, vooralsnog is dat 

niet het geval. 

0003 
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Een bijkomend argument om in de winningsplannen en/of vergunning te voorzien in een expliciete 
schaderegeling betreft de wijze waarop de voorspellingen rond bodemdaling, aardbevingen en 
schades tot stand zijn gekomen, namelijk op basis van materiaal (meetgegevens) die in opdracht van 

en betaald door Vermilion door een derde partij (een ingenieursbureau) zijn verzameld. Vermilion is 

als belanghebbende niet boven iedere twijfel verheven en daarmee evenmin de door haar geleverde 
meetgegevens. Weliswaar zijn de berekeningen en prognoses van Vermilion gecontroleerd en 
getoetst aan andere geologische kennis, onder meer door TNO en SODM, maar deze instanties 

hebben voor zover wij weten niet zelf boringsgegevens vastgesteld. Een goede schaderegeling kan 
dit bezwaar tegen de beschreven werkwijze wegnemen. 

Op grond van de bovenstaande overwegingen vind ik het wenselijk dat in de plannen voor 
gaswinning uit de velden 'Opeinde' en 'Opeinde-Zuid en Middelburen' wordt voorzien in een 
sluitende schadeloosstellingsregeling met als uitgangspunten dat: 

de Staat der Nederlanden, als belangrijke belanghebbende in financiële en maatschappelijke zin, 
zich garant stelt voor vergoeding van eventuele schade als gevolg van de gaswinning; 

- __ .dat daarbij de bewijslast bij de.gaspmducent ligt. dat wil_zeggeo dat�.Q.rru!_uçe]lt moet 
bewijzen.dat een schade niet door de gaswinning komt. 

2. Communicatie 

De wijze waarop door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de betreffende 
gaswinningsplannen wordt gecommuniceerd, is wat ons betreft verwarrend. Dit betreft in het 
bijzonder de naamgeving van de projecten en het gebruikte kaartmateriaal. 

De gaswinningsprojecten heten 'Opeinde' en 'Opeinde-Zuid en Middelburen', suggererend dat het 

hier gaswinning betreft rond het dorpje Opeinde en het buurtschap Middelburen. Bestudering van 
de stukken leert dat de gasvelden voor een belangrijk deel onder de stad Drachten liggen en dat zich 
boven de gasvelden vele duizenden woningen bevinden. Het zou communicatief beter zijn en van 
meer begrip voor de burger getuigen om het woord 'Drachten' in de communicatie te gebruiken. 

Het kaartmateriaal zoals dat onder meer in de huis-aan-huisbladen van Smallingerland is 
opgenomen, is van een dusdanig slechte kwaliteit dat zelfs de naam 'Drachten' niet leesbaar is. Het 
mag duidelijk zijn dat daarmee de helderheid van de boodschap niet wordt bevorderd. 

Ik wacht uw reactie op deze zienswijze af. 

Hoogachtend, 

0003 
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Afzender: 
  

 
 

 

Aan: 
Ministerie van Economische Zaken en Klirrl,aat 
Inspraakpunt Wmningsplan Opeinde - 21.t 1 J : H 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

5jun 2018 

Onderwerp: Zienswijze 'ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning Opeinde-Zuid en 
Middelburen' 

Plaats datum 

Geachte heer, mevrouw, 

0004 

Op 24 april 2018 heeft u een voorgenomen ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning 
Opeinde-Zuid en Middelburen vastgesteld (verder ontwerp-instemmingsbesluit genoemd). Het 
ontwerp-insternmingsbesluit lag vanaf donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 ter 
inzage in het Gemeentehuis van Smallingerland. Tot en met woensdag 6 juni 2018 kunnen daarop 
zienswijzen worden ingebracht. 

Ondergetekende, burger uit Smallingerland en omstreken, heeft grote zorgen over de gaswinning in 
het Opeinde-Zuid en Middelburen gasvelden, die zich onder onze gemeente uicstrekken. 
Natuurlijke processen die zich onder ons in vele tientallen eeuwen hebben opgebouwd, worden in 
een betrekkelijke korte termijn (50 jaren) weer teniet gedaan. Gevolgen hiervan kunnen zich over 
vele tientallen jaren nog laten gelden. Vanuit de gasvelden zijn door het KNMI al twee 
aardbevingen geregistreerd. Bovendien is er sprake van bodemdaling, die volgens het ontwerp
instemmingsbesluit het Opeinde-Zuid gasveld Gcm en voor het Middelburenveld 8cm kunnen 
oplopen. 

Helaas is gebleken dat risico's in oude gaswinningsplannen vaak veel te laag ingeschat zijn. Zo zijn 
er nu zware aardbevingen met veel schade in Groningen. En wordt in 2050 in het Groningse 
gasveld een bodemdaling van 47 cm (3 x hoger dan prognose) en in Harlingen 46 cm (4 x hoger 
dan de prognose) verwacht. Winning van beide velden is stopgezet of wordt snel afgebouwd. De 
toezichthouders van de overheid hebben het voor beide velden veel te ver laten komen. 
Met name bodemdaling is een aanvankelijk onzichtbaar, langzaam proces en kan plaatselijk 
variëren. Funderingen van gebouwen, bruggen en viaducten kunnen zwakker worden maar ook 
afwatering bij zeer zware regenval kan een ander verloop krijgen. 
Kortom, deskundigen kunnen inschattingsfouten maken en toezichthouders schieten tekort, 
niemand weet precies wat er ruim twee kilometer onder ons gebeurt, en hoe groot en waar het 
gasveld werkelijk is. Een zeer zorgvuldige en nauwkeurige monitoring (voor zowel bodemdaling, 
aardbevingen en verontreinigingen) bij gaswinning is nu een vereiste. 

Ondergetekende roept op de laatste 50 miljoen kuub aardgas in het Opeinde-Zuid gasveld en de 36 
miljoen in het Middelburen gasveld niet te winnen om verdere problemen te voorkomen. Ik maak 
bezwaar tegen het ontwerp-instemmingsbesluit en dien hierbij mijn zienswijze in. Het gaat hier 
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weliswaar "slechts" om een actualisering van een bestaande omgevingsvergunning, maar er wordt 
in het ontwerp-instemmingsbesluit onvoldoende rekening gehouden met voortschrijdend inzicht 
door nieuw onderzoek/inzicht, met een veranderde beleving van de gaswinning door de bevolking 
en met de maatschappelijke commotie als gevolg van gaswinning en aardbevingen. Met name de 
zware aardbeving in Huizinge op 16-08-2012, en de recente ervaringen met afhandeling van schade 
hebben alles veranderd. 

Mijn bezwaren kunnen als volgt worden omschreven: 

1. Integriteit van gas-operator Vermilion: 

Het verleden heeft geleerd dat de Canadese gas-operator Vermilion het niet zo nauw neemt met de 
Nederlandse wet-en regelgeving. Zo is begin 2017 de gaswinning van een derde nieuwe gasput bij 
Langezwaag (=Heerenveen) al gestart zonder toestemming van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (=EZK). Tevens werd begin 2017 een omgevingsvergunning van Vermilion voor 
winning in het Drentse Wapse door een rechter vernietigd. Vermilion ging onverdroten door met 
winning en wilde die zelfs flink opvoeren. In beide gevallen was een dwangsom van het 
Staatstoezicht op de Mijnen (=SodM) van €1 per kuub nodig om Vermilion te laten stoppen met 
produceren. 
Inmiddels is SodM ook begonnen met een onderzoek of Vermilion zich wel aan de wet heeft 
gehouden bij de twee andere (bestaande) gasputten bij Langezwaag. 

2. De verwachte opbrengst van 36 en 50 miljoen kuub en toegepaste winningstechniek: 

Vermilion moet veel concreter worden over welke gaswinningsmethodieken toegepast gaan worden. 
Vooral de einddatum voor het Opeinde-Zuid gasveld, 2036 (voor 50 miljoen m3) dient nader 
verklaard te worden. 
Ook de te verwachten overlast, geluid, verkeer etc. dient aangegeven te worden. 
Hydraulische stimulatie (fracken/schaliegas) met zeer giftige stoffen dient uitgesloten te worden. 

3. Verscherpt toezicht SodM is noodzakelijk bij het gasveld Opeinde: 

Als gevolg van 1. en 2. is extra toezicht door SodM noodzakelijk. Dit om de belangen van de 
omwonenden te behartigen, risico's te vermijden en om te controleren of Vermilion zich aan de wet 
blijft houden. 

4. Verstrekte publiekelijke informatie van Vermilion en EZK is ver onder de maat: 

In ongeveer 30 jaren is niemand geïnformeerd over de omvang van het Opeinde-Zuid gasveld en 
het Middelburen gasveld en over de hoeveelheden gas die gewonnen zijn. Dit zou openbare 
informatie moeten zijn. Vermilion en EZK hebben hierin verzaakt. Ook in het ontwerp
winningsplan worden deze gegevens niet vermeld. Een bericht in de staatscourant en één 
voorlichtingsavond is gezien mogelijke ingrijpende gevolgen echt niet meer toereikend. 
Veel informatie is voor de gemiddelde Nederlander niet te volgen, niet volledig of niet aanwezig. 
Mogelijke schade van de (huidige) winning is helemaal nog niet in beeld gebracht. Zo weten 
bewoners nu niet dat zij boven een gaswinningsgebied wonen, en dat scheuren in gevels of 
veranderingen in afwatering (bij zeer zware regenval) het gevolg van gaswinning kunnen zijn. 
Tevens kan je huis omdat het nu eenmaal boven een gaswinningsgebied staat, aanzienlijk 
dalen in waarde. Hoe schade afgehandeld gaat worden, dient eveneens duidelijk aangegeven 
te worden. 
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5. Aansprakelijkheid: 

Vermilion verplicht zich om mogelijke schade, opgetreden aan openbare infrastructuur of 
bouwwerken door bodembeweging, te vergoeden maar stelt geen onafhankelijke beoordelaar aan 
(slager keurt zijn eigen vlees). 

0004 

Vermillion verwacht geen schadelijke effecten op natuur en milieu. De gasoperator blijft natuurlijk 
wel verantwoordelijk voor schade aan natuur en milieu. 

Hoe denkt Vermilion een grote schadeafhandeling te verwezenlijken? Een groot fonds voor 
calamiteiten naar Noors model is niet aanwezig. Hoe groot zijn hun financiële buffers en wat 
gebeurt er als Vermilion failliet gaat? 

6. Registratie bodemdaling: 

Op enige tientallen punten vinden "waterpas-metingen" plaats in het gasveld Opeinde-Zuid en 
gasveld Middelburen die om de ongeveer vijf jaren gemeten worden. Dit zijn technieken van 50 

."""""\ jaren geleden. 
Naast waterpassing zijn radar satellietmetingen (InSAR) nodig. Door ontwikkeling van speciale 
rekenmethodieken in samenwerking met TU Delft is deze methode inmiddels in staat om van een 
begroeid, schaars bewoond gebied, waarin relatief weinig meetpunten (zoals gebouwen) voor een 
reflectie van het radarsignaal aanwezig zijn, toch een op millimeters nauwkeurige meting te doen 
in een gebied van 100 bij 100 kilometer! 
Omgekeerde bewijslast bij schade is helaas niet van toepassing in onze regio. Dan wordt het een 
vereiste dat de bodembeweging ieder kwartaal met de InSAR methode veel nauwkeuriger 
vastgelegd gaat worden en dat deze informatie beschikbaar komt voor alle betrokkenen / 

gedupeerden. 

7. Aardbevingen: 

Gebleken is dat door gaswinning veroorzaakte aardbevingen op een betrekkelijke geringe diepte 
plaatsvinden waardoor de schade veel hoger uitvalt dan van tevoren in de winningsplannen is 
voorspeld. Vanuit het gasveld Opeinde-Zuid en Middelburen zijn al twee aardbevingen door het 
KNMI geregistreerd (zie bijlage). Deze komen in geen enkele rapportage voor. Seismische 
monitoren zijn alleen aanwezig op de grens van de provincies Groningen en Friesland en bij het 
gasveld Harlingen staan er maar liefst drie. In het midden en zuiden van Friesland zijn dus geen 
seismische monitoren aanwezig. 
Dit betekent dat lichtere aardbevingen in het geheel niet geregistreerd worden, terwijl deze juist 
de voorbode kunnen zijn van veel zwaardere aardbevingen. Tevens wordt de locatie van de 
aardbeving minder nauwkeurig bepaald, doordat er weinig seismische monitoren aanwezig zijn. 
Omgekeerde bewijslast is helaas niet van toepassing in onze regio. Het wordt dus voor de burger 
veel lastiger om aardbevingsschade aan te tonen en schade te verhalen. 

8. In en in de nabijheid van de gasvelden zijn meerdere andere gasputten: 

In het ontwerp-instemmingsbesluit zijn de in rood aangegeven gasputten (zie bijlage, gasput?) niet 
meegenomen. Deze ontnemen ook gas uit het Opeinde-Zuid gasveld of zitten zeer dicht bij de 
gasvelden (Opeinde-Zuid en Middelburen) en zijn zeker van invloed. Met name productiecijfers en 
toekomstige winningsplannen zijn relevant. 
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Conclusie 

Risico's bij gaswinningen zijn door niemand uit te sluiten. Risico inschattingen van experts voor 
aardbevingen en bodemdaling bij eerdere gaswinningsplannen blijken in de praktijk veel erger uit te 
pakken en er is door de toezichthouders van de overheid veel te laat ingegrepen in de gasvelden 
van Groningen en Harlingen (hier is al sprake van onherstelbare schade). 

Iedere keer zijn burgers het slachtoffer en faalt de overheid om over de veiligheid van de 
burgers bij gaswinning te waken. Gas-operators en overheid zijn nu al niet in staat om schade 
door gaswinning op een nette en menselijke manier af te handelen en zorg te dragen voor een 
veilige woonomgeving. Stop verspreiding van gaswinningsrisico's naar andere delen van het 
land, anders wordt het een nationale ramp. Stop hydraulische stimulatie (fracking en schaliegas 
in vooral kleine gasvelden) en de onherstelbare vergiftiging van onze bodem. Dit is nu al 
honderden keren toegepast in Nederland. 

Het gasbedrijf Vermilion is in mijn ogen niet in staat om veiligheid van woningen en 
woonomgeving te garanderen en een grote schade zelfstandig af te handelen. Wij verzoeken u 
om het voorgenomen ontwerpbesluit niet om te zetten in een definitief besluit. De geringe 
opbrengst van de gaswinning (het gaat hier slechts om de laatste procenten) weegt niet op 

::::.::t::•'•
v d

Bijlage : Door Vermilion aangegeven winningsgebied Opeinde-Zuid en Middelburen. 
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Afzender: 

Naam 
Adres 

Postcode Woonplaats 
Telefoonnummer  
Aan: 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt Winningsplan Opeinde 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

5 jun 2018 

Onderwerp: Zienswijze 'ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning Opeinde-Zuid en 
Middel buren' 

Plaats datum 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 24 april 2018 heeft u een voorgenomen ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning 
Opeinde-Zuid en Middelburen vastgesteld (verder ontwerp-instemmingsbesluit genoemd). Het 
ontwerp-instemmingsbesluit lag vanaf donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 ter 
inzage in het Gemeentehuis van Smallingerland. Tot en met woensdag 6 juni 2018 kunnen daarop 
zienswijzen worden ingebracht. 

Ondergetekende, burger uit Smallingerland en omstreken, heeft grote zorgen over de gaswinning in 
het Opeinde-Zuid en Middelburen gasvelden, die zich onder onze gemeente uitstrekken. 
Natuurlijke processen die zich onder ons in vele tientallen eeuwen hebben opgebouwd, worden in 
een betrekkelijke korte termijn (50 jaren) weer teniet gedaan. Gevolgen hiervan kunnen zich over 
vele tientallen jaren nog laten gelden. Vanuit de gasvelden zijn door het KNMI al twee 
aardbevingen geregistreerd. Bovendien is er sprake van bodemdaling, die volgens het ontwerp
instemmingsbesluit het Opeinde-Zuid gasveld 6cm en voor het Middelburenveld 8cm kunnen 
oplopen. 

Helaas is gebleken dat risico's in oude gaswinningsplannen vaak veel te laag ingeschat zijn. Zo zijn 
er nu zware aardbevingen met veel schade in Groningen. En wordt in 2050 in het Groningse 
gasveld een bodemdaling van 47 cm (3 x hoger dan prognose) en in Harlingen 46 cm (4 x hoger 
dan de prognose) verwacht. Winning van beide velden is stopgezet of wordt snel afgebouwd. De 
toezichthouders van de overheid hebben het voor beide velden veel te ver laten komen. 
Met name bodemdaling is een aanvankelijk onzichtbaar, langzaam proces en kan plaatselijk 
variëren. Funderingen van gebouwen, bruggen en viaducten kunnen zwakker worden maar ook 
afwatering bij zeer zware regenval kan een ander verloop krijgen. 
Kortom, deskundigen kunnen inschattingsfouten maken en toezichthouders schieten tekort, 
niemand weet precies wat er ruim twee kilometer onder ons gebeurt, en hoe groot en waar het 
gasveld werkelijk is. Een zeer zorgvuldige en nauwkeurige monitoring (voor zowel bodemdaling, 
aardbevingen en verontreinigingen) bij gaswinning is nu een vereiste. 

Ondergetekende roept op de laatste 50 miljoen kuub aardgas in het Opeinde-Zuid gasveld en de 36 

miljoen in het Middelburen gasveld niet te winnen om verdere problemen te voorkomen. Ik maak 
bezwaar tegen het ontwerp-instemmingsbesluit en dien hierbij mijn zienswijze in. Het gaat hier 
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weliswaar "slechts" om een actualisering van een bestaande omgevingsvergunning, maar er wordt 
in het ontwerp-instemmingsbesluit onvoldoende rekening· gehouden met voortschrijdend inzicht 
door nieuw onderzoek/inzicht, met een veranderde beleving van de gaswinning door de bevolking 
en met de maatschappelijke commotie als gevolg van gaswinning en aardbevingen. Met name de 
zware aardbeving in Huizinge op 16-08-2012, en de recente ervaringen met afhandeling van schade 
hebben alles veranderd. 

Mijn bezwaren kunnen als volgt worden omschreven: 

1. Integriteit van gas-operator Vermilion: 

Het verleden heeft geleerd dat de Canadese gas-operator Vem1ilion het niet zo nauw neemt met de 
Nederlandse wet-en regelgeving. Zo is begin 2017 de gaswinning van een derde nieuwe gasput bij 
Langezwaag (=Heerenveen) al gestart zonder toestemming van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (=EZK). Tevens werd begin 2017 een omgevingsvergunning van Vermilion voor 
winning in het Drentse Wapse door een rechter vernietigd. Vermilion ging onverdroten door met 
winning en wilde die zelfs flink opvoeren. In beide gevallen was een dwangsom van het 
Staatstoezicht op de Mijnen ( =SodM) van € 1 per kuub nodig om Vermilion te laten stoppen met 
produceren. 
Inmiddels is SodM ook begonnen met een onderzoek of Vermilion zich wel aan de wet heeft 
gehouden bij de twee andere (bestaande) gasputten bij Langezwaag. 

2. De verwachte opbrengst van 36 en 50 miljoen kuub en toegepaste winningstechniek: 

Vermilion moet veel concreter worden over welke gaswinningsmethodieken toegepast gaan worden. 
Vooral de einddatum voor het Opeinde-Zuid gasveld� 2036 (voor 50 miljoen m3) dient nader 
verklaard te worden. 
Ook de te verwachten overlast, geluid, verkeer etc. dient aangegeven te worden. 
Hydraulische stimulatie (fracken/schaliegas) met zeer giftige stoffen dient uitgesloten te worden. 

3. Verscherpt toezicht SodM is noodzakelijk bij het gasveld Opeinde: 

Als gevolg van 1. en 2. is extra toezicht door SodM noodzakelijk. Dit om de belangen van de 
� omwonenden te behartigen, risico's te vermijden en om te controleren ofVermilion zich aan de wet 

blijft houden. 

4. Verstrekte publiekelijke informatie van Vermilion en EZK is ver onder de maat: 

In ongeveer 30 jaren is niemand geïnformeerd over de omvang van het Opeinde-Zuid gasveld en 
het Middelburen gasveld en over de hoeveelheden gas die gewonnen zijn. Dit zou openbare 
informatie moeten zijn. Vermilion en EZK hebben hierin verzaakt. Ook in het ontwerp
winningsplan worden deze gegevens niet vermeld. Een bericht in de staatscourant en één 
voorlichtingsavond is gezien mogelijke ingrijpende gevolgen echt niet meer toereikend. 
Veel informatie is voor de gemiddelde Nederlander niet te volgen, niet volledig of niet aanwezig. 
Mogelijke schade van de (huidige) winning is helemaal nog niet in beeld gebracht. Zo weten 
bewoners nu niet dat zij boven een gaswinningsgebied wonen, en dat scheuren in gevels of 
veranderingen in afwatering (bij zeer zware regenval) het gevolg van gaswinning kunnen zijn. 
Tevens kan je huis omdat het nu eenmaal boven een gaswinningsgebied staat, aanzienlijk 
dalen in waarde. Hoe schade afgehandeld gaat worden, dient eveneens duidelijk aangegeven 
te worden. 
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5. Aansprakelijkheid: 

Vermilion verplicht zich om mogelijke schade, opgetreden aan openbare infrastructuur of 
bouwwerken door bodembeweging, te vergoeden maar stelt geen onafhankelijke beoordelaar aan 
(slager keurt zijn eigen vlees). 
Vermillion verwacht geen schadelijke effecten op natuur en milieu. De gasoperator blijft natuurlijk 
wel verantwoordelijk voor schade aan natuur en milieu. 

Hoe denkt Vermilion een grote schadeatbandeling te verwezenlijken? Een groot fonds voor 
calamiteiten naar Noors model is niet aanwezig. Hoe groot zijn hun fmanciële buffers en wat 
gebeurt er als Vermilion failliet gaat? 

6. Registratie bodemdaling: 

Op enige tientallen punten vinden "waterpas-metingen" plaats in het gasveld Opeinde-Zuid en 
gasveld Middelburen die om de ongeveer vijf jaren gemeten worden. Dit zijn technieken van 50 

jaren geleden. 
Naast waterpassing zijn radar satellietmetingen (InSAR) nodig. Door ontwikkeling van speciale 
rekenmethodieken in samenwerking met TU Delft is deze methode inmiddels in staat om van een 
begroeid, schaars bewoond gebied, waarin relatief weinig meetpunten (zoals gebouwen) voor een 
reflectie van het radarsignaal aanwezig zijn, toch een op millimeters nauwkeurige meting te doen 
in een gebied van 100 bij 100 kilometer! 
Omgekeerde bewijslast bij schade is helaas niet van toepassing in onze regio. Dan wordt het een 
vereiste dat de bodembeweging ieder kwartaal met de InSAR methode veel nauwkeuriger 
vastgelegd gaat worden en dat deze informatie beschikbaar komt voor alle betrokkenen / 

gedupeerden. 

7. Aardbevingen: 

Gebleken is dat door gaswinning veroorzaakte aardbevingen op een betrekkelijke geringe diepte 
plaatsvinden waardoor de schade veel hoger uitvalt dan van tevoren in de winningsplannen is 
voorspeld. Vanuit het gasveld Opeinde-Zuid en Middelburen zijn al twee aardbevingen door het 

� KNMI geregistreerd (zie bijlage). Deze komen in geen enkele rapportage voor. Seismische 
monitoren zijn alleen aanwezig op de grens van de provincies Groningen en Friesland en bij het 
gasveld Harlingen staan er maar liefst drie. In het midden en zuiden van Friesland zijn dus geen 
seismische monitoren aanwezig. 
Dit betekent dat lichtere aardbevingen in het geheel niet geregistreerd worden, terwijl deze juist 
de voorbode kunnen zijn van veel zwaardere aardbevingen. Tevens wordt de locatie van de 
aardbeving minder nauwkeurig bepaald, doordat er weinig seismische monitoren aanwezig zijn. 
Omgekeerde bewijslast is helaas niet van toepassing in onze regio. Het wordt dus voor de burger 
veel lastiger om aardbevingsschade aan te tonen en schade te verhalen. 
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Conclusie 

Risico's bij gaswinningen zijn door niemand uit te sluiten. Risico inschattingen van experts voor 
aardbevingen en bodemdaling bij eerdere gaswinningsplannen blijken in de praktijk veel erger uit te 
pakken en er is door de toezichthouders van de overheid veel te laat ingegrepen in de gasvelden 
van Groningen en Harlingen (hier is al sprake van onherstelbare schade). 

Iedere keer zijn burgers het slachtoffer en faalt de overheid om over de veiligheid van de 
burgers bij gaswinning te waken. Gas-operators en overheid zijn nu al niet in staat om schade 

door gaswinning op een nette en menselijke manier af te handelen en zorg te dragen voor een 
veilige woonomgeving. Stop verspreiding van gaswinningsrisico's naar andere delen van het 
land, anders wordt het een nationale ramp. Stop hydraulische stimulatie (fracking en schaliegas) 
en de onherstelbare vergiftiging van onze bodem. 

Het gasbedrijf Vermilion is in mijn ogen niet in staat om veiligheid van woningen en 
woonomgeving te garanderen en een grote schade zelfstandi2 af te handelen. Wij verzoeken u 
om het voorgenomen ontwerpbesluit niet om te zetten in een definitief besluit. De geringe 
opbrengst van de gaswinning weegt niet op tegen de risico's oor omwon�
Hoogachtend, 

Naam Woonplaats 

Bijlage : Door Vermilion aangegeven winningsgebied Opeinde-Zuid en Middelburen. 
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5 jun 2018 

Drachten,2juni2018 

Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Opeinde-Zuid en 

Middelburen 

Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Betreft: Bezwaar ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen {datum 24-04-
2018) 

Uw kenmerk: DGETM-EO / 17183647 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij deze dienen wij bezwaar tegen het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Opeinde-Zuid en 

-Mid.delbui:e.n. . . 

Wij maken ons zorgen over de risico's die dit winningsbesluit in Opeinde-Zuid en Middelburen met zich 

meebrengt. Dit omdat wij eigenaar zijn van een koopwoning in Drachten. Wij verwachten dat de gaswinning 

zal leiden tot grondverzakkingen en/of aardbevingen, met als gevolg schade aan onze woning. Die daardoor 

in waarde zal verminderen of zelfs onverkoopbaar zal worden. 

Middels deze brief geven wij aan dat wij het niet eens zijn met het ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning 

Opeinde-Zuid en Middelburen. 

Tevens willen wij aangeven dat wij het niet eens zijn met onderdeel 5.4 van het ontwerp-instemmingsbesluit 

gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen, waarin staat dat Vermilion het ontstaan van schade aan 

gebouwen ten gevolge van bodemdaling door de gaswinning uit het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld 

zeer klein acht. 

Graag zouden wij uw reactie ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 
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Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Drachten, 6 juni 2018 

6 jun 2018 

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen; zienswijze 

Geachte medewerkers van het lnspraakpunt, 

Allereerst constateer ik dat het bovengenoemde besluit zoals dat nu is geformuleerd, ook na 

definitieve besluitvorming grote voortgangs- en afbreukrisico's blijft inhouden. Deze risico's zijn voor 

een deel gerelateerd aan de zienswijze van ondergetekende. Elke goed ingevoerde jurist die de 

stukken kritisch doorneemt, zal deze risico's kunnen benoemen. Ik plaats deze alinea bewust 
bovenaan mijn brief, zodat er geen misverstand over kan bestaan dat dit signaal u heeft bereikt. 

De zienswijze van ondergetekende is hierna puntsgewijs weergegeven. 

• Ondeugdelijk winningsplan 

Het winningsplan wordt gepresenteerd als een actualisatie van het winningsplan van 2008. Zo is het 

echter niet ingevuld; de relatie met het winningsplan van 2008 wordt niet zichtbaar gemaakt. Dit 

werkt versluierend; er blijkt bijvoorbeeld niet uit dat er voor Opeinde-Zuid een verlenging van de 
winningstermijn wordt beoogd met 11 jaar. Ook wordt niet duidelijk welke wijziging er optreedt in de 

te winnen hoeveelheid voor dit wingebied, ten opzichte van het winningsplan van 2008. Daardoor is 

het voorliggende winningsplan ondeugdelijk en is het geen goede basis voor besluitvorming. 

• Onjuiste risicoanalyse 

De uitgevoerde risicoanalyse is in elk geval op twee punten onjuist; in beide gevallen gaat het om de 

oppervlaktefactoren. In de eerste plaats is de score voor bevolkingsdichtheid te laag; uitgaande van 

de aangegeven omschrijvingen dient deze 3 te zijn, in plaats van 2. Dezelfde conclusie geldt voor de 
score aangaande speciale gebouwen en vitale infrastructuur. De bijbehorende kaart geeft meerdere 

ziekenhuizen aan binnen de geldende zone van 5 km, terwijl er daarnaast sprake is van een aantal 

energievoorzieningen in de vorm van bovengrondse hoogspanningskabels (door bewoond gebied) 

met schakelstation en een productie-eenheid voor gaswinning op het bedrijventerrein. In de matrix 

levert dit voor de volledige Rotliegend gas-kolom een positie op in het grensgebied van Categorie 1 

en ll. Daarbij overwegend dat nagenoeg alle gevoelige functies en vrijwel alle woongebieden van 
Drachten (circa 45.000 inwoners) binnen de zone van 5 km liggen, is indeling in categorie Il volledig 

op zijn plaats. 

• Gevoelig Tilt-up systeem 

Onze woning is gebouwd volgens het Tilt-up systeem van het voormalige bouwbedrijf Noppert. Dit 

bouwsysteem staat bekend als relatief gevoelig voor trillingen en aardbevingen. Daarbij komt dat de 

woning relatief hoog is, waarbij het Tilt-up systeem is gebruikt voor 2,5 van de 3 verdiepingen. Dit 

gegeven vergroot de gevoeligheid van de woning extra. In de directe omgeving staan meer woningen 
die met dit bouwsysteem gebouwd zijn. Onze woonlocatie ligt tussen de wingebieden Opeinde resp. 

Middelburen /Opeinde-Zuid in. De woning moet dan ook aangemerkt worden als relatief gevoelig 

voor bodembewegingen. Daarom doe ik hierbij het verzoek om de woning toe te voegen aan de 

selectie van bouwwerken waarbij vooraf een opname wordt uitgevoerd naar de bouwkundige staat. 
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• Demotiverende overheid 

Op energiegebied hebben wij momenteel via twee lijnen t e m  aken met de overheid. 

- De rijksoverheid acht het wenselijk om alle aardgas uit de Nederlandse bodem te winnen die veilig 

gewonnen kan worden, daarbij ver\vijzend naar het verwachte langdurige proces van de transitie 

naar duurzaam heid. Gegeven mijn opmerkingen hiervoor, constateer ik dat de rijksoverheid hierbij 

lichtvaardig en slordig omgaat met de beoordeling van het winningspla n en de daa rin opgenomen 

risico-analyse. De vraag of hier veilig ge\vonnen kan worden, staat dan ook nog volledig open. 

- Met de gemeentelijke overheid zijn wij nagenoeg 4 jaar in overleg geweest, over ons initiatief om 

onze woning vergaand en tegen hoge kosten te verduurzamen en toekomstbestendig t e m  aken. 

Door stringent vast te houden aan 'redelijke eisen van welstand', onthoudt de gemeente ons het 

uitzicht op een doordacht,. haalbaar en redelijk verduur zam ingsproject voor onze woning en 

confronteert ons daa rdoor met zeer 'onredelijke eisen van duurzaamheid'. 

Bij elkaar gevoegd vertraagt en ontmoedigt de ene overheid de transitie naar verduurzaming en 

concludeert de andere overheid dat vanwege de langdurige transitie alle veilig winbare gas 

gewonnen moet worden. Onder andere in ons huishouden kom en nu beide lijnen op een zeer 

demotiverende wijze bij elkaa r. 

Met vriendelijke groet, 
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6 jun 2018 

AANGETEKEND 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Datum: 5 juni 2018 
106/Ml/2018 

0008 
VERMILlON 
E N E R G Y 

Ref. 
Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Opeinde-Zuid en 

Middelburen 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

Inleiding 

1. Van donderdag 26 april 2018 tot en met woensdag 6 juni 2018 ligt het ontwerp
instemmingsbesluit voor het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen ter inzage. 
Hierbij dient Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) tijdig haar zienswijze 

...--.- tegen dit ontwerp-instemmingsbesluit in. 

2. Vermilion heeft bezwaren tegen de omschrijving van artikel 2: de verplichting tot het 
uitvoeren van een opname naar de bouwkundige staat van een representatieve 
selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken. 

3. Een bouwkundige opname (of opname bouwkundige staat) betreft het in beeld 
(foto's) en geschrift (rapport) vastleggen van (de bestaande gebreken aan) een 
bouwwerk binnen een vooraf vastgesteld gebied voordat daar risicovolle 
werkzaamheden gaan plaatsvinden. De opname dient dan als referentiepunt om na 
een gebeurtenis vast te kunnen stellen of bepaalde schade aan een bouwwerk ook 
al vóór de gebeurtenis - althans ten tijde van de bouwkundige opname - aanwezig 
was. 
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4. Voorop staat dat Vermilion in beginsel niet tegen een verplichting tot het uitvoeren 
van een bouwkundige opname van bouwwerken bij gaswinning is, daar waar een 
onderbouwde reden te geven is voor een dergelijke opname. Bovendien dient het 
voorschrift volstrekt helder te zijn. In onderhavig geval ontbreekt het aan beide. 

Onderbouwde reden voor bouwkundige opname 

5. In het ontwerp-instemmingsbesluit staat enerzijds dat de minister concludeert dat uit 
de uitgebrachte adviezen volgt dat de kans op schade door bodembeweging 
verwaarloosbaar is en dat daarom geen maatregelen nodig zijn om schade te 
voorkomen, en dat de veiligheid voor omwonenden niet in het geding is. Sterker: de 
minister bevestigt dat er inhoudelijk gezien geen aanleiding is tot het voorschrijven 
van een representatieve opname van de bouwkundige staat. 

6. Maar anderzijds schrijft de minister wel een bouwkundige opname voor, omdat hij 
zich kan 'voorstellen dat om eventuele toekomstige schade aan bouwwerken door 
de gaswinning uit het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld beter te kunnen 
aantonen, het nodig kan zijn om een opname van de bouwkundige staat voorhanden 
te hebben'. 

7. Vermilion vindt dit onvoldoende onderbouwing voor de verplichting een 
bouwkundige opname uit te voeren, en ontvangt van de minister graag een gedegen 
onderbouwing waarom een bouwkundige opname wordt voorgeschreven terwijl 
erkend wordt dat de kans op schade verwaarloosbaar is, en waarom een opname 
van de bouwkundige staat nodig kan zijn om eventuele toekomstige schade aan 
bouwwerken door de gaswinning uit het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld beter 
te kunnen aantonen. 

8. Door in onderhavig geval een bouwkundige opname voor te schrijven, terwijl de 
kans op schade aan bouwwerken verwaarloosbaar wordt geacht, handelt de 
Minister naar het oordeel van Vermilion in strijd met artikel 36, tweede lid, van de 
Mijnbouwwet. Het voorschrift tot het doen van een bouwkundige opname wordt niet 
gerechtvaardigd door het belang van de veiligheid voor omwonenden of het 
voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken. De overige 
gronden die het verbinden van een voorschrift kunnen rechtvaardigen - het belang 
van het planmatig gebruik of beheer, nadelige gevolgen voor het milieu, en nadelige 
gevolgen voor de natuur - kunnen evenmin ten grondslag liggen aan het voorschrift 
tot het doen van een bouwkundige opname. 

9. Bovendien is het Vermilion gebleken dat een dergelijke diffuse boodschap veel 
onzekerheid en (onnodige) onrust veroorzaakt bij omwonenden; hoe immers is uit te 
leggen dat er geen risico op schade bestaat, maar toch een bouwkundige opname 
moet worden gedaan om eventuele toekomstige schade door de gaswinning beter te 
kunnen aantonen? 

Vermilion Energy Netherlands B.V. 

Zuidwolweg 2, P.O. Box 71, 8860 AB Harlingen 
Gustov Mohlerplein 11-13, 3•d Floor, 1082 MS Amsterdam 

Tel. (0)517 493 333 
Tel. (0)517 493 306 
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10. Daarenboven ondermijnt dit de waarde van de SRA en van de beoordeling 
TNO en SodM over het risico op schade door bodemtrillingen en bodemdaling. 
Vermilion verzoekt de minister dan ook uit te leggen wat de logische ratio is van het 
voorschrijven van een bouwkundige opname bij een verwaarloosbaar risico op 
schade, en dit te verwoorden in het instemmingsbesluit. 

11. Vermilion is ook van mening dat het voorschrift bij omwonenden de valse 
verwachting wekt dat gaswinnings-gerelateerde schade denkbaar is, en dat 
vergoeding voor waargenomen schade derhalve ook denkbaar is. Immers, een 
bouwkundige opname laat uitsluitend toe dat twee momentopnames (de 
bouwkundige opname en de schadeopname) met elkaar worden vergeleken, maar 
daarmee is niet gegeven dát schade die op het moment van de bouwkundige 
opname nog niet bestond maar tijdens de schadeopname wél wordt geconstateerd, 
het gevolg is van mijnbouwactiviteiten. De bouwkundige opname kan slechts worden 
gebruikt om objectief vast te stellen dat de schade vóór de bouwkundige opname 
nog niet bestond, niet om de oorzaak of het tijdstip van ontstaan van de schade vast 
te stellen. Omwonenden zullen echter wél verwachten dat zij hun schade, die tijdens 
de bouwkundige opname nog niet bestond, als zijnde mijnbouwschade op Vermilion 
zullen kunnen verhalen. 

Verduidelijking voorschrift  

�criadeajhandeli c.. 

12. Vermilion is van oordeel dat het voorschrijven van het doen van een bouwkundige 
opname de ongerustheid en het wantrouwen van de omgeving niet oplost als niet 
tegelijkertijd de schadeafhandeling goed is geregeld, d.w.z. dat een onafhankelijk en 
deskundig orgaan schadeclaims van burgers - zonder dat Vermilion daarin een rol 
speelt- afhandelt. Zonder een deskundige en onafhankelijke afhandeling 'aan de 
achterkant', heeft een bouwkundige opname 'aan de voorkant' niet veel zin. Zo'n 
landelijk, onafhankelijk en deskundig schadeafhandelingsorgaan zou ook moeten 
instemmen met het plan van aanpak dat Vermilion opstelt voor de bouwkundige 
opname. Dat zou in het voorschrift in het instemmingsbesluit moeten worden 
opgenomen. 

Ro• gemeen ·e 

13. Vermilion is van oordeel dat de rol van gemeenten in de bouwkundige opname 
beperkt moet zijn tot een faciliterende rol, d.w.z. dat de gemeente de benodigde 
data (WOZ-gegevens) aan Vermilion moet aanleveren, en dat de gemeente 
Vermilion adviseert over de selectie van de op te nemen gebouwen (bijv. 
monumentale gebouwen aangeven) alvorens Vermilion het definitieve plan van 
aanpak opstelt. De gemeente kan en moet geen rol krijgen in de beoordeling van het 
plan van aanpak; dat moet naar het oordeel van Vermilion zijn voorbehouden aan 
het eerder genoemde landelijke, onafhankelijke en deskundige 
schadeafhandelingsorgaan. 
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14. In de praktijk blijkt het verstrekken van WOZ-gegevens door de gemeente aan 
Vermilion ten behoeve van het uitvoeren van een bouwkundige opname op 
weerstand te stuiten om privacyredenen. Dit leidt tot vertraging en/of moeilijkheden 
in de uitvoering van het voorschrift. Het zou helpen wanneer in het 
instemmingsbesluit wordt aangegeven dat de gemeente moet meewerken aan 
verstrekking van de WOZ-gegevens ten behoeve van het uitvoeren van een in het 
instemmingsbesluit voorgeschreven bouwkundige opname, wanneer en zodra de 
bescherming van persoonsgegevens afdoende is gewaarborgd. 

Representatieve selectie 
15. In het ontwerp-instemmingsbesluit is aangegeven dat een representatieve opname 

van de bouwkundige staat moet worden uitgevoerd. De selectie van representatieve 
bouwwerken dient te zien op voor bodembeweging (bodemdaling en 
bodemtrillingen) gevoelige bouwwerken. 'Bij de selectie kan onder andere de leeftijd, 
de bouwkundige constructie van een bouwwerk evenals de status van gemeentelijk 
of Rijksmonument een rol spelen. Indien dergelijke gevoelige bouwwerken niet 
aanwezig zijn in het gebied, kan de opname achterwege blijven'. 

16. Vermilion verneemt graag van de Minister hoe sprake kan zijn van een 
representatieve opname wanneer de selectie alleen ziet op voor bodembeweging 
gevoelige bouwwerken. 

Termi1n 
17. In de praktijk blijkt het uitvoeren van een bouwkundige voorop name meer tijd te 

vergen dan de in het voorschrift opgenomen 12 maanden, mede omdat Vermilion 
afhankelijk is van derde partijen (medewerking gemeente en omwonenden). 
Bovendien kan een dergelijk omvangrijk opnameproject alleen worden uitgevoerd 
wanneer er voldoende daglicht is en derhalve niet in de wintermaanden. Ook dient 
rekening te worden gehouden met vakantieperiodes, wanneer veel bewoners 
afwezig zijn. 

18. Voorgesteld wordt om voor te schrijven dat binnen 6 maanden nadat het besluit 
onherroepelijk is geworden een concept-plan van aanpak moet zijn ingediend (bij de 
minister dan wel - indien reeds ingesteld - het eerder genoemde landelijke, 
onafhankelijke en deskundige schadeafhandelingsorgaan) en binnen 6 maanden na 
overlegging van het concept-plan van aanpak de opname moet zijn uitgevoerd, 
waarbij deze termijn wordt opgeschort (i) zolang de WOZ-gegevens bij de gemeente 
zijn opgevraagd, maar (nog) niet zijn verstrekt, (ii) indien van toepassing: gedurende 
de schoolvakantieperiodes die van toepassing zijn op het betreffende gebied, en/of 
(iii) indien van toepassing: gedurende de wintertijdperiode (november t/m maart). 
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Conclusie 

19. Vermilion concludeert dat de bouwkundige opname in onderhavig geval niet het 
juiste instrument is om de zorgen van omwonenden ten aanzien van mogelijke 
schade aan bouwwerken door gaswinning weg te nemen. 

20. Vermilion verzoekt u het bovenstaande in acht te nemen in het definitieve 
instemmingsbesluit. Voor nadere toelichting zijn wij uiteraard beschikbaar. 

Hoogachtend, 
Vermilion E rgy Netherlands B.V. 

Legal & Governmental Affairs Advisor I Advocaat 

Vermilion Energy Netherlands B.V. - Gustav Mahlerplein 11-13 (3e verd.)- 1082 MS Amsterdam 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 6 jun 2018 

Drachten,4juni2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij wil ik graag reageren met mijn zienswijze met betrekking 
tot het winningsplan. 

0009 

Allereerst begrijp ik in de verste verte niet hoe het mogelijk is, dat men op zoek gaat naar nieuwe gasvelden. Terwijl 
er zo enorm veel mensen zwaar benadeeld zijn door de gaswinning. Mensen die hun h 'n<ier zich vandaan voelen 
trillen. W::>�rbij het niet meer veilig is om in te kunnen wonen. Mensen die jarenlang in Ot: ". .� 'Wen zittr>r .. 
om her h... dat elk moment er weer een aardbeving kan komen, die ervoor kan zorgen dat het huis 11u nt.emaal in 
elkaé.o stort. Daarbij komt ook nog dat de financiële vergoeding en financiële schadevergoeding, zo enorm lang op 
zich I< Jt wachten. Schade die bepaald wordt door mensen met belangenverstrengelingen etc. etc. etc .. 

-

,-...Maar zelfs als de berichten waren dat alles goed geregeld was en dat de mensen in Groningen zonder probleem 
,chadeloos waren gesteld, dat de mensen in Groningen een flinke bak smartengeld er bovenop kregen, dan nog gun 
je zo'n situatie niemand. 

Nu is er gas ontdekt, dicht in de buurt. Er zijn ook lijntjes van bodemdaling bij mij getekend. Met de verhalen en 
beelden (zie de foto's) van Groningen vers op mijn netvlies, begrijpt u wel dat ik mij zorgen maak. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Het lijkt mij sterk dat na zulke goede voorbeelden naast de deur, dat er zaken en/of belangen over het hoofd worden 
gezien. Maar blijkbaar wordt er veel te weinig aandacht aan besteed. 
Wat zijn de gevolgen voor het milieu als er gas gewonnen wordt? 
Wat zijn de gevolgen op lange termijn? 
Wat gebeurt er met het grondwater? 
Wat zijn de gevolgen van de bodemdaling? 
Zullen er aardbevingen komen? 
Etc. etc. etc .. 

.-. We moeten moeder aarde respecteren en ik zie alleen maar dat we de aarde misbruiken, als we er maar geld aan 
kunnen verdienen. De rest is blijkbaar niet belangrijk. 

Wordt ik geraakt mijn belang? Zo ja, kan ik dit toelichten? 

De gevolgen voor het milieu kan ik heel erg lastig inschatten. Maar ook mijn voeten staan op deze aarde, ook ik drink 
water uit de grond, ook ik eet voeding die op deze aarde is gegroeid, ook ik adem de lucht in van deze aardbol. 

De gevolgen voor mijn bezit is wat makkelijker aan te geven. Het voorbeeld hebben we naast de deur. Daarnaast 
lijken een aantal huizen uit Groningen, erg op die van mij. Ook mijn huis is 100 jaar geleden gebouwd met rode 
Groninger stenen. Ik heb geen/nauwelijks fundering. Er zijn al een aantal scheuren aanwezig, door o.a. 
bouwwerkzaamheden in de buurt (de heipalen werden gelukkig al geboord i.p.v. geheid). Mijn huis staat volgens de 
experts nog wel zo'n 200 jaar, maar dan moeten er geen aardbevingen o.i.d. komen. 

Risico is nihil/geen persoonlijke schade?? 

Tijdens een bijeenkomst heeft Vermillion mij verteld dat wij hier een volledig andere bodem hebben, dat hier geen 
risico bestaat op aardbevingen etc .. Dat de situatie in Drachten heel anders is dan in Groningen, dat de bodem hier 
niet zal dalen of gaat trillen. 
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Als Vermillion een onafhankelijke derde was, als Vermillion geen geld zou 

verdienen aan deze winning, dan nog zou ik niet iemand op zijn woord 
geloven. De belangen zijn hiervoor te groot, ik wil de zekerheid op papier 
hebben. 

Maar nu TNO rapporteert dat er wel bodemdaling komt, wil ik de 
toekenning dat ik volledig schadeloos wordt gesteld, zeker op papier 
hebben. Over de schadevergoeding, moet ook niet moeilijk worden 
gedaan, zoals dat nu het geval is. Er moet vanuit gegaan worden dat 
hoogstwaarschijnlijk de scheuren, instorten etc. etc., wordt veroorzaakt 

wordt door de winning. En dat zonder morren de schade/rekening wordt vergoed/betaald van een 
bouwbedrijf/aannemer die ik zelf uitzoek. 

Ik ben bereid om iemand in mijn huis toe te laten, om mijn huis te komen meten, om de huidige staat te bepalen. 
Uiteraard op kosten van degene die verantwoordelijk is. Ik vind het geen probleem om zelf een goed en degelijk 
bedrijf te zoeken en de opdracht te geven. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Vermillion weigerde een poosje geleden iets op papier te zetten, wat mijn wantrouwen enorm vergrootte. Als er 
geen risico is, dan komt er ook geen schade en dan is de toekenning ook geen enkel probleem. Dan kost het slechts 

_wat papier. 

Maar stel dat Vermillion ongelijk heeft, dat ik wel schade krijg, dan is de toekenning een enorm grote geruststelling 
voor mij als eigenaar van een woning met schade. 

Van het gas af 

We weten een deel van de negatieve gevolgen van gaswinning en dergelijk. Andere nadelen zullen in de loop van de 
jaren wel blijken. We weten al jaren dat we over moeten stappen van fossiele brandstoffen op natuurlijke 
energiebronnen. Waarom dan tijd/geld steken in fossiele brandstoffen? 

Waarom niet tijd en geld investeren in zonne-energie en dergelijke? Mijn dak zit goed gesitueerd voor zonne
energie. Maar omdat ik zelf een klein verbruiker ben, is de investering te hoog om hier financieel voordeel uit te 
halen. Voor een kleine vergoeding, wil ik mijn dak wel verhuren voor een zonne-energie installatie. 

Samenvatting 

Samengevat gaat het erom dat er teveel nadelen zitten aan de winning van fossiele brandstoffen. Ik wordt hierin nu 
persoonlijk geraakt, omdat er een gasbel onder mijn huis/dicht in de buurt zit. Mijn zienswijze is dat deze gaswinning 

,,__gestopt moet worden c.q. niet begonnen mag worden. 

Stel dat de gaswinning toch doorgaat, ontvang ik graag een brief waarin ik schadeloos wordt gesteld van alle schade 
die vermoedelijk is ontstaan door de gaswinning. 

In afwachting van uw actie. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Opeinde Zuid/Middelburen 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten. 

Drachten,4juni2018 

7 jun 2018 

Betreft: zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Opeinde Zuid/Middelburen, 

Hallo ministerie van Economische Zaken en klimaat, 

Ik heb kennis genomen van het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Opeinde 

Zuid/Middelburen. Mijn woning ligt in of erg nabij dit gebied. Ik heb gelezen dat er nadelige effecten 

kunnen zijn voor bodemdaling, bodemtrilling, bodemvervuiling en er een risico is op beving en 

aanverwante schade. Dit heb ik vernomen uit de stukken welke bij de gemeente Smallingerland ter 

inzage lagen. 

U kunt begrijpen dat ik er helemaal niet gerust op ben en ernstige zorgen heb dat mijn woning en 

andere eigendommen hierdoor beschadigd zullen worden. Voor deze schade zal ik u indien deze 

ontstaat aansprakelijk stellen. 

In Groningen zijn de effecten op de bodembeweging ook met name ontstaat toen de gasbronnen al 

bijna leeg waren. Ik wil u dan ook vragen of u wilt heroverwegen of de winning van deze kleine 

hoeveelheden zinvol is en de risico's opwegen tegen de zeer beperkte opbrengsten en 

onrust/zorgen bij de bewoners van deze gebieden. 

Op dit moment zou ik willen vragen of u mijn woning kunt opnemen in de opname van woningen die 

uitgevoerd gaat worden. Hiermee bedoel ik de "nul"- meting van woningen welke uitgevoerd zal 

gaan worden. 

Graag hoor ik of dit mogelijk is en ontvang ik uw reactie. 

Vriendelijke groeten, 

0010 
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