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Bijlage(n)

Op 20 december 2017 zond u namens de vereniging Milieudefensie een brief aan
de Inspecteur-generaal der Mijnen, waarin u verzocht om handhaving van het
door de Minister van economische Zaken en Khmaat (hierna: de Minister)
opgenomen voorschrift onder artikel 2 van het Instemmingsbesluit wiriningsplan
Diever djd. 21 juh 2017. Vanwege de termijn van behandeling zond u op 7 maart
2018 een herinneringsbrief, met daaraan gekoppeld een ingebrekestelling.
Ik heb besloten uw verzoek om handhaving af te wijzen. Hieronder zal ik dit nader
motiveren.

Feiten en procedure
Bij besluit van 21 juli 2017 stemde de Minister in met het winningsplan Diever van
Vermilion Energy BV (hierna: Vermilion) en de omgevingsvergunning voor
verhoging van de dagproductie. In het instemmingsbesluit nam de Minister een
aantal voorschriften op, waaronder het voorschrift in artikel 2, luidende:
“Vermilion dient binnen drie maanden na de dag dat dit bes/uit in werking is
getreden, inzichtelijk te maken hoe de onzekerheidsmarge voor de
bodemda!ingsprognose is bepaald en dient dit te over/eggen aan de MinIster van
Economische Zaken.”

Op 24 oktober 2017 diende u een verzoek in bij Staatstoezicht op de Mijnen
(hierna: SodM), waarin u o.a. verzocht om de nadere schriftelijke onderbouwing
van Vermilion over de betreffende onzekerheidsmarge. Op 8 november 2017
reageerde SodM bij brief op uw verzoek, waarin werd medegedeeld dat de
Minister geen nadere onderbouwing van Vermilion had ontvangen. Hieruit
concludeerde u dat Vermilion kennelijk niet aan artikel 2 uit het
instemmingsbesluit had voldaan, nu het bedrijf niet binnen de gestelde termijn
van drie maanden de vereiste onderbouwing bij de Minister had ingediend.

Bij brief van 20 december 2017 verzocht u SodM om handhaving, door Vermilion
te dwingen het voorschrift van artikel 2 uit het Instemmingsbesluit na te leven,
binnen acht weken na verzending van uw verzoek.
Op 7 maart 2018 zond u SodM een ingebrekestelling, waarin u SodM sommeerde
alsnog binnen twee weken een besluit op het verzoek tot handhaving te nemen en
u daarvan in kennis te stellen.
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Bij mailbericht van 16 maart 2018 heeft SodM u een brief van Vermilion aan de
minrstor d.d. 15 januari 2018 toegestuurd, de ingaat op het vereiste van artikel 2
van het Instemmingsbesluit.

Beoordeling
Uit de verzamelde stukken en ingewonnen informatie blijkt dat Vermilion bij brief
van 15 januari 2018 verwijst naar een eerdere analyse vn 23 fCbrudri 2017,
waarmee zij invulling heeft gegeven aan artikel 2 van het Instemmingsbesluit
Diever.

De genoemde analyse van Vermilion uit februari 2017 geeft een
bodemdalingsvoorspelling voor het gasvoorkomen Diever, met een uitgebreide,
kwantitatieve onzekerheidsberekening.
SodM is van mening dat de analyse van Vermilion inderdaad een juiste
onderbouwing geeft van de gevraagde onzekerheidsmarge voor de bodemdaling
en dat Vermilion daarmee aan het voorschrift van artikel 2 van het
Instemmingsbesluit winningsplan Diever heeft voldaan. Van een overtreding van
artikel 2 van het Instemmingsbesluit is derhalve geen sprake, zodat uw verzoek
tot handhaving dient te worden afgewezen.

Besluft
Gelet op het feit dat thans uit de genoemde stukken en de beoordeling daarvan is
komen vast te staan dat Vermilion heeft voldaan aan het voorschrift van artikel 2
uit het Instemmingsbesluit winriingsplan Diever, wijs ik uw verzoek tot
handhaving af.

Met vcnd,liIke qrot.

i. T.F.Kockelkoreri, MBA
Inspecteur-generaal der Mijnen

Mededeling
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten
minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit
bezi.vaarschrift moet worden gericht aan: de Inspecteur-Generaal der Mijnen,
Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA ‘s-Gravenhage. U kunt uw
bezwaarschrift ook digitaal indienen via sodm(qminez.ril.
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