Nieuwsbrief GAS DrOvF 2022-2
Een aantal bewoners heeft eind april van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een
brief ontvangen. Deze brief betreft “Informatie over gaswinning VDW” en is gestuurd naar bewoners
binnen een straal van 5 kilometer rond het gasveld. In de brief staat ook dat er een
informatiebijeenkomst is op 17 mei a.s. zal zijn in het Dorpshuis van Wilhelminaoord.
Nadat we navraag hebben gedaan blijkt het te gaan om het tijdstip van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Locatie Ons Dorpshuis Wilhelminaoord, Linthorst Homanstraat 14, in Wilhelminaoord.
Aanwezig zijn onder andere EZK en Vermilion, maar we verwachten ook bewoners uit dit gebied. GAS
DrOvF zal er natuurlijk ook bij zijn. Het is een bijeenkomst met vrije inloop dus je hoeft je vooraf niet
aan te melden.
De situatie
Het gaat in deze fase vooral om de minst ongunstige locatie voor de aanleg van de boorlocatie (of
gebruik van een bestaande locatie) te kiezen. Vanwaaruit de boring naar een VDW veld in de diepe
bodem wordt uitgevoerd. Als er economisch winbaar gas wordt gevonden dan wordt de boorlocatie
omgebouwd naar een gaswinningslocatie. De aanleg van vooral de boorlocatie is ingrijpend en van
belang voor aanwonenden die last kunnen krijgen van effecten zoals geluid, licht,
vrachtwagenverkeer tijdens het plaatsen van de apparatuur. Eén boring duurt ongeveer 100 dagen
en Vermilion wil 3 diepboringen uitvoeren op de locatie. Het is de bedoeling om eerst één diepboring
uit te voeren en wellicht aansluitend ook de andere twee. Dan duurt de overlast natuurlijk veel
langer. Een diepboring naar een gasveld is niet zonder risico’s. Er wordt een put geslagen en ook als
er geen gas wordt gevonden blijft deze put tot lengte der dagen in de bodem zitten met blijvend
risico op weglekken van gas en water uit het veld (formatiewater). Als tijdens de winning trillingen of
bevingen plaatsvinden, sluit Vermilion schade aan huizen, boerderijen, kantoren en bedrijfspanden
niet uit. Echter gedupeerden moeten in dat geval aantonen dat de oorzaak bij de gaswinning ligt. Dit
is dus anders geregeld dan in Groningen waar de NAM moet aantonen dat de oorzaak niet bij de
gaswinning ligt. Desondanks leidt dit ‘voorrecht’ in Groningen tot grote problemen, waardoor het de
vraag is tegen welke problemen in onze regio zullen ontstaan ingeval van schade. Ook als deze klein
is.
Uitgebreide procedure vanwege Natura 2000 -gebied en Unesco Werelderfgoed
Omdat de twee velden onder een Natura 2000 gebied liggen, namelijk het Drents-Friese Wold &
Leggelderveld, is de Nederlandse Staat verplicht om uitgebreid onderzoek te doen naar de effecten
op natuur en milieu. Véél uitgebreider dan als een veld niet een Natura 2000 gebied ligt. In deze
Rijkscoordinatieregeling (RCR) zijn daarom meerdere ministeries betrokken. Bovendien is de
Maatschappij van Weldadigheid toegelaten tot de Unesco Werelderfgoedlijst en moet ook goed
rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid daarvan. De commissie milieueffectrapportage
(commissie m.e.r.) heeft Vermilion adviezen gegeven waaraan het bedrijf extra aandacht moet
besteden in de rapporten. Milieuonderwerpen zoals risico op bodemdaling, beving, mogelijke schade
aan woningen en waterhuishouding, kosten/baten analyse, gezondheid van bewoners etc.
Voorkeurslocatie
In de vorige ronde zijn er negen locaties (alternatieven) aangewezen waarvan de minst ongunstige
zal worden uitgekozen. De negen locaties liggen merendeels in de gemeente Westerveld en twee
liggen in de gemeente Weststellingwerf. Vermilion heeft nu alle minnen, en een paar plussen, op een
rijtje gezet in een Milieueffectrapport fase 1 (MER fase 1) en Integrale Effectenanalyse (IEA) zodat de
Staatssecretaris hieruit een voorkeurslocatie (VKA) kan kiezen. We worden uitgenodigd om deze te

lezen en als niet alle punten zijn meegenomen, deze nog aan te geven in een ‘Reactie’. Deze reactie
moet uiterlijk op 6 juni aan EZK zijn verstuurd.
Wat bijvoorbeeld ontbreekt is een Passende beoordeling om alle nadelige gevolgen voor de Natura
2000-gebieden in kaart te brengen. Zoals mogelijke droogte- en natschade en schade door
stikstofuitstoot. Dit is verplicht volgens de Europese wetgeving rond de Natura 2000 zodra negatieve
effecten niet kunnen worden uitgesloten. En Vermilion heeft dit laatste al geconstateerd.
Aangezien EZK om die reden vorig jaar in de Staatscourant liet weten dát een Passende beoordeling
zal worden opgesteld, hebben wij het ministerie laten weten dat we in de fase zitten dat een locatie
wordt uitgezocht, zonder dat we kunnen beoordelen of de verzachtende en compenserende
maatregelen die Vermilion heeft voorgesteld, voldoende zijn om toekomstige schade uit te sluiten.
Eerst (of tegelijkertijd) moeten de gevolgen van de winning in de diepe bodem bekend zijn en dan
kun je pas een bovengrondse locatie uitkiezen. Niet andersom.
Verwijtbare nalatigheid schept geen vertrouwen in de nieuwe plannen
Dit is in 2013 namelijk ook helemaal verkeerd gegaan in de keuze voor de locatie Wapse en winning
in veld Diever. EZK heeft namelijk recent laten weten dat zij in 2013 “over het hoofd heeft gezien”
dat veld Diever onder een Natura 2000 gebied ligt en geeft toe dat zij onterecht heeft nagelaten om
een uitgebreide procedure te starten. Zie www.rvo.nl/gaswinning-vdw : Nota van Antwoord, pag. 22
Er was voor het aanboren van veld Diever alleen een omgevingsvergunningsaanvraag voor de aanleg
van een boorlocatie, maar geen MER , geen passende beoordeling en geen locatie specifieke risico
analyse. Dit is des te kwalijk gebleken omdat ook veld Diever onder hetzelfde Natura 2000 gebied
ligt, maar vele jaren later pas bleek dat er sprake is geweest van fracken in dit veld en een driemaal
snellere winning dan toegestaan door de minister, zoals overigens ook het geval in het naastgelegen
veld Vinkega. Zonder de risico’s ervan voor aanvang te beoordelen. Dit hoge tempo van winning viel
vervolgens samen met het véél sneller moeten bijstellen van bodemdalingsprognoses waarvan de
kritische grens van het waterschap inmiddels is bereikt. De Mijnraad heeft in 2019 gewezen op
verband ertussen en heeft de minister geadviseerd om iedere millimeter bodemdaling véél
nauwkeuriger te gaan monitoren samen met de productiecijfers van de velden. En dan te bedenken
dat daarin nog geen rekening was gehouden met de nieuwste plannen, die waren de Mijnraad in
2019 nog onbekend. De minister heeft het advies van de Mijnraad genegeerd en ook het recente
advies van het waterschap, de Commissie m.e.r., de gemeente Westerveld en de Provincie Drenthe
om de gevolgen van de winning uit de nieuwe VDW velden al in deze fase samen te beoordelen met
de winning in de LDS velden en de bestaande velden zoals veld Diever, Vinkega, Nijensleek, Eesveen.
Wij hebben de minister gewezen op het risico van herhaling van fouten.
Reden om de informatiebijeenkomst te bezoeken en een reactie te schrijven
Er is volgens ons reden om de nieuwe plannen met de nodige terughoudendheid tegemoet te zien en
vooral om kritische opmerkingen te plaatsen. Het bezoeken van de informatiebijeenkomst en
schrijven van een ‘Reactie’ raden wij dan ook van harte aan.
Hoe kun je een reactie indienen?
Iedereen wordt door EZK in de gelegenheid gesteld om een reactie in te dienen. In een reactie laat
je weten wat je vindt van het MER fase 1 en de IEA. Je kunt bijvoorbeeld laten weten of er nog
belangrijke informatie ontbreekt in de onderzoeken en wat de belangrijkste effecten zijn.
EZK stelt het op prijs als wordt aangegeven op welk onderdeel van het MER fase 1 of de IEA wordt
gereageerd reageert en dat je de reactie onderbouwt met argumenten.

Je kunt de reactie indienen van 10 mei tot en met 6 juni 2022. Dat kan op verschillende manieren:

-

Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.rvo.nl/gaswinning-vdw. Je kunt niet
reageren per e-mail.
Per post door een brief te sturen naar: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Gaswinning
VDW, Postbus 111, 9200 AC Drachten. EZK verzoekt om de brief te ondertekenen en het
adres vermelden. Dan kan EZK per brief een ontvangstbevestiging sturen.
Je kunt ook op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten
op 070 379 89 79.

Steun
Om onze activiteiten uit te voeren, maken we kosten. Voor 10 euro per jaar kan iedereen het werk
van GAS DrOvF als donateur steunen. Op de website van GAS DrOvF kunt u aangeven donateur te
willen worden. Ook eenmalige giften zijn van harte welkom. Het banknummer van GAS DrOvF is
NL35 RABO 0338 3569 59. Kijk ook voor nieuws en achtergronden op onze website:
https://www.gasdrovf.nl . Ons privacyreglement staat op onze website.
Sinds 2020 heeft GAS DrOvF de ANBI-status. Hierdoor is het mogelijk dat u uw donaties en eenmalige
schenkingen kunt aftrekken van de belasting.
We zoeken nog bewoners die een bijdrage kunnen leveren, zoals een bestuurslid, iemand met
juridische kennis die ons af en toe kan helpen, iemand met ervaring met het schrijven van website
teksten, het bijhouden van het ledenbestand e.d. We horen graag of je een bijdrage kunt leveren.
Namens communicatie@gasdrovf.nl

