
1«»J

I
l,.r

i
tv,,
cï;
k-

kC

Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Drs.  
 

 Vinkega

Datum 16 mei 2019
Betreft Beslissing op uw bezwaar inzake Vinkega

Geachte heer ,

Bij brief van 31 juli 2018 heeft u bezwaar gemaakt tegen mijn beslissing van 25 
juni 2018. Ik heb toen uw verzoek om handhavend op te treden tegen de 
gaswinning van gas uit het gebied Vinkega door Vermilion Energy Netherlands 
B.V. (hierna: Vermilion) afgewezen.

Ik verklaar uw bezwaren ongegrond, omdat Vermilion momenteel niet wint uit het 
gebied Vinkega en er derhalve geen overtreding is qua winning uit het gebied 
Vinkega.

Hieronder licht ik deze beslissing toe. Daartoe zal ik eerst kort de doorlopen 
procedure en de relevante feiten beschrijven. Vervolgens beschrijf ik het relevante 
juridische beoordelingskader. Daarna zal ik overgaan tot heroverweging van de 
door u bestreden beslissing.

1. Procedure
Bij e-mail van 30 april 2018 heeft u verzocht om handhavend op te treden tegen 
de gaswinning door Vermilion uit het gebied Vinkega vanwege vermeende 
overschrijding van de productiemaxima uit het winningsplan.

Bij beslissingi van 25 juni 2018 (hierna: de bestreden beslissing) heb ik uw 
verzoek om handhaving afgewezen. Hiertegen heeft u bij brief van 31 juli 2018, 
verzonden per e-mail van 1 augustus 2018, bezwaar gemaakt. In uw 
bezwaarschrift (en tijdens de hoorzitting) heeft u kort samengevat het volgende 
aangevoerd:

Ondanks dat de winning stilligt, moet preventief handhavend worden 
opgetreden totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
uitspraak heeft gedaan in uw procedure tegen het instemmingsbesluit van 
11 juli 2018 van de Minister van Economische Zaken en Klimaat.
In de bestreden beslissing is enkel getoetst aan het totale 
productiemaximum en niet het jaarlijkse maximum.

a.

b.
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c. Uit de bestreden beslissing blijkt inconsistent handhavingsbeleid. In een 
andere procedure zou SodM stellen dat grootte van de gaswinning- 
volumes en snelheid van de winning bepalend is voor de mate van de 
risico's, maar in het geval van Vinkega wordt niet op gehandhaafd op de 
overschrijding van de jaarmaxima.

d. De bestreden beslissing is gebaseerd onjuiste informatie omdat het 
nieuwe winningsplan op onjuiste bodemdalingsgegevens en 
winningsvolumes is gebaseerd (wat blijkt uit informatie van Vermilion).

e. De bestreden beslissing houdt geen rekening met de veiligheid van 
bewoners, de bodem en de natuur.

f. De bestreden beslissing is gebaseerd op irrelevante jurisprudentie.

Bij brieft van 15 augustus 2018 is de ontvangst van uw bezwaarschrift bevestigd.

Bij brieft van 14 september 2018 is de beslistermijn op uw bezwaarschrift 
verdaagd met zes weken.

Bij brief van 6 november 2018, verzonden per e-mail, bent u uitgenodigd voor 
een hoorzitting op 26 november 2018. Tevens is Vermilion uitgenodigd voor deze 
hoorzitting.

Per brief van 15 november 2018, verzonden per e-mail, heeft Vermilion aan 
Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) gereageerd op uw bezwaarschrift. U 
heeft een kopie van deze e-mail met brief ontvangen. In de brief verwijst 
Vermilion naar een brief van de toenmalige Minister van Economische Zaken van 
29 juni 2016.5

Voorts heeft u meermalen zowel per e-mail als telefonisch contact gehad met de 
dhr. , van SodM, over het nut van de hoorzitting, de aanwezigheid van 
Vermilion en het al dan niet verplaatsen van de hoorzitting.

Bij brief van 7 december 2018 heeft u de volgende documenten toegestuurd:
• StAB rapport van 5 april 2018;
• Vermilion - Analyse bodemdalingsmeetplannen Noordwolde- 

Weststellingwerf-De Hoeve-Vinkega-Diever-Eesveen, 2017, van 8 juni 
2018;

• Vermilion - Bodemdaling Statusrapport 2018 - Drenthe Overijssel Friesland 
van 16 juli 2018;

• Vermilion winningsplan Vinkega d.d. 23 augustus 2016 Vermilion 
addendum winningsplan van 21 december 2016;

• Brief Minister van Economische Zaken van 29 juni 2016 aan Vermilion;
• Brief Minister van Economische Zaken van 14 april 2017 aan decentrale 

overheden.

2 Kenmerk 18216591. 
^ Kenmerk 18240480. 
“ Kenmerk 18280202. 
5 Kenmerk 16085559.
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Bij brief van 20 december 2018® bent u opnieuw uitgenodigd voor de hoorzitting 
op 21 januari 2019.

Bij brief van 27 december 2018 heeft u aangegeven bezwaren te hebben tegen de 
aanwezigheid van Vermilion bij de hoorzitting en de wijze waarop de nieuwe 
datum voor de hoorzitting is gepland.

Bij brief van 14 januari 2019^ heb ik gereageerd op uw bezwaren rondom de 
hoorzitting.

Voorts heeft u op 15 januari 2019 telefonisch contact gehad met dhr.  
, van SodM, over uw bezwaren met betrekking tot de aanwezigheid van 

Vermilion bij de hoorzitting.

Op 21 januari 2019 vond de hoorzitting plaats. Voor de samenstelling van de 
commissie en het verhandeide ter zitting verwijs ik naar het versiag van de 
hoorzitting dat ais bijlage bij deze besiissing is gevoegd.

Tijdens de hoorzitting heeft dhr.  namens u gesproken. Tijdens de 
hoorzitting is afgesproken dat hij zijn punt nog op schrift zou stellen en dat 
Vermillon in de gelegenheid wordt gesteld hierop te reageren.

Per e-mail van 22 januari 2019 heeft u verzocht om het winningsplan dat 
Vermilion in 2015 heeft ingediend en om een bewijs van ontvangst.

Per e-mail van 28 januari 2019 heeft dhr.  zijn standpunt, namens u, op 
schrift gesteld.

Per e-mail van 15 februari 2019 heeft mw.  van SodM het 
winningsplan van 2015 en de daaropvolgende adviesvraag van het ministerie van 
Economische Zaken aan SodM, aan u toegezonden.

Per e-mails van 21 februari 2019 heeft Vermilion gereageerd op het stuk van dhr. 
 en een nadere reactie op uw preventieve handhavingsverzoek 

toegezonden. Hierbij heeft Vermilion aangegeven dat zij niet zal winnen uit het 
gebied Vinkega totdat de Minister heeft ingestemd met de aanvraag instemming 
winningsplan Vinkega-addendum van 30 november 2018.

Per e-mail van 5 maart 2019, heeft mw. , deze reactie van Vermilion 
aan u toegezonden.

Voorts heeft u op vrijdag 8 maart 2019 verzocht om een termijn van twee weken 
om nog weer op de e-mails van Vermilion te reageren.

® Kenmerk 1832.3987. 
^ Kenmerk 19005962.
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Voorts heeft u bij e-mail van 22 maart 2019 gereageerd. En heeft Vermilion per 
e-mail van 4 april 2019 weer daarop gereageerd. Deze e-mall is op 10 mei 2019 
aan u toegestuurd.

Hiernaast heeft u meermaals contact gehad per e-mail met dhr.  en 
mw.  over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

2. Feiten

Bij besluiten van 8 maart 2011 heeft de toenmalige Minister van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie ingestemd met de winningsplannen Vinkega 
Vlieland en Vinkega Rotliegend.

Bij brief van 3 juli 2015 heeft Vermilion een geactualiseerd winningsplan ingediend 
voor beide voorkomens.

Bij brief van 29 juni 2016® heeft de Minister van Economische Zaken aan 
Vermilion laten weten dat de behandeling van een winningsplan langer duurt 
omdat het winningsplan vooruitlopend op de gewijzigde Mijnbouwwet zoveel als 
mogelijk moet worden opgesteld conform de gewijzigde Mijnbouwwet. Het gevolg 
van het aanhouden van de ingediende (wijzigingen van) winningsplannen en 
bijhorende aanpak was dat een aantal van de huidige winningen buiten het daarin 
voorgestelde productieprofiel (volume en/of duur) loopt. De Minister heeft in die 
brief aangegeven dat er, gelet op twee analyses, in beginsel door mag worden 
gegaan met de winning. In de bijlage heeft de Minister een overzicht opgenomen 
van de winningsplannen waar deze brief betrekking op heeft. In dat overzicht is 
ook het geactualiseerde winningsplan voor Vinkega opgenomen.

Op 23 augustus 2016 heeft Vermilion een vernieuwd winningsplan Vinkega 
ingediend met daarbij een seismische risicoanalyse (SRA). Deze is op 21 
december 2016 aangevuld door Vermilion.

Bij brief van 9 februari 2017® heeft SodM advies uitgebracht aan de Minister van 
Economische Zaken over het winningsplan uit 2016.

Sinds april 2018 ligt de gaswinning uit het gebied Vinkega stil.

Uit een analyse van 8 juni 2018 van Vermilion, Analyse 
Bodemdalingsmeetplannen Noordwolde-Weststellingwerf-De Hoeve- Vinkega- 
Diever-Eesveen, 2017, blijkt dat de bodemdalingskom rondom het gebied van 
Vinkega anders is dan voorzien in winningsplan uit 2016. De gemeten 
bodemdalingskom ligt deels buiten het gebied zoals beschreven was in het 
winningsplan uit 2016.

ä Kenmerk DGETM-EO / 16085559. 
9 Kenmerk 17023070.
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Op 11 juli 2018 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd^“ 
met het winningsplan 2016. De Minister heeft daarbij aangegeven welke looptijd 
dit plan heeft en wat het maximaal nog te verwachten productievolume is. Ook 
heeft de Minister een voorwaarde verbonden inzake de opname van de 
bouwkundige staat.

Op 30 november 2018 heeft Vermilion een Addendum Aanvraag Winningsplan 
Vinkega ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

3. Juridisch beoordelingskader bij winning van delfstoffen
Op grond van artikel 34 van de Mijnbouwwet moet de winning van delfstoffen 
plaatsvinden overeenkomstig een winningsplan. De Minister van Economische 
Zaken en Klimaat moet ingestemd hebben met het winningsplan. De Minister kan 
aan zijn instemming voorschriften verbinden.

Met betrekking tot de gaswinning uit het gebied Vinkega dient deze plaats te 
vinden conform het winningsplan 2016 inclusief het addendum van 21 december 
2016. In artikel 1 van het instemmingsbesluit heeft de Minister aangegeven dat 
dat het plan een looptijd heeft tot en met 2032 en dat het maximaal nog te 
verwachten productievolume 688 miljoen Nm^is.

Ik, als Inspecteur-generaal der Mijnen, ben in de Mijnbouwwet aangewezen als 
toezichthouder en kan handhavend optreden. Ik kan een last onder dwangsom of 
een last onder bestuursdwang opleggen. Deze twee bestuurlijke sancties hebben 
tot doel een overtreding ongedaan te maken. Ik kan geen bestraffende sanctie 
opleggen.“ Op grond van artikel 5:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
Awb) kan ik ook preventief handhaven als het gevaar voor een overtreding 
klaarblijkelijk dreigt.

Op grond van artikel 7:11 van de Awb ben ik gehouden tot een voliedige 
heroverweging op grond van uw bezwaarschrift. Daarbij is het uitgangspunt dat ik 
bij de heroverweging alle relevante feiten en omstandigheden moet betrekken die 
op dit moment bekend zijn. Dus ook relevante omstandigheden die zich na de 
bestreden beslissing hebben voorgedaan.

4. Geen (dreigende) overtreding
Ik stel voorop dat de winning uit het gebied Vinkega reeds sinds april 2018 stilligt. 
Ten tijde van de bestreden beslissing was ik echter niet op de hoogte van dit feit 
en heb ik wel gesteld dat er werd wel gewonnen in strijd met het winningsplan. 
Die beoordeling blijkt met informatie die ik inmiddels heb onjuist. Ik heb in de 
bestreden beslissing echter wel reeds afgezien van handhaving.

Ook in deze heroverweging moet ik afzien van handhaving. Omdat de winning uit 
het gebied Vinkega nog steeds stilligt, kan ook in deze beslissing niet gesteld 
worden dat er wordt gewonnen in strijd met het winningsplan. Er is geen sprake 
van overtreding van artikel 34 van de Mijnbouwwet.

“ Kenmerk DGETM-EO / 18120913.
“ Zie artikel 132 van de Mijnbouwwet in combinatie met artikel 5:32 van de Algemene wet 
bestuursrecht.
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Of en in hoeverre Vermilion in een eerdere fase buiten de grenzen van het 
winningsplan 2016 heeft gewonnen is daarbij nu niet relevant. Mijn bevoegdheden 
tot het opleggen van bestuurlijke sancties, hebben immers tot doel een actuele 
overtreding te beëindigen. En er is geen sprake van een overtreding qua winning 
uit het gebied Vinkega. De bezwaargronden (b t/m f) die zich richten tegen de 
beoordeling destijds kunnen daarom verder onbesproken blijven.

Tijdens de hoorzitting heeft u aangegeven dat u dan met uw bezwaar wilt 
bereiken dat ik preventief handhaaf, zodat Vermilion de winning niet kan 
opstarten totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak 
heeft gedaan in uw procedure tegen het instemmingsbesluit van 11 juli 2018 van 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Op grond van artikel 5:7 van de Awb kan ik overgaan tot preventieve handhaving 
wanneer een overtreding klaarblijkelijk dreigt.

Ik meen echter dat er geen sprake is van een klaarblijkelijke dreiging dat 
Vermilion toch wil winnen uit de betreffende voorkomens. Vermilion heeft op 21 
februari 2019 per e-mail aangegeven dat zij niet zal winnen uit die voorkomens 
totdat de Minister heeft ingestemd met de aanvraag instemming winningsplan 
Vinkega-addendum van 30 november 2018. Gelet op het bovenstaande kan uw 
verzoek om preventieve handhaving niet slagen.

5. Beslissing
Ik verklaar uw bezwaren ongegrond.

Een afschrift van deze beslissing zend ik aan Vermilion.

Deze beslissing wordt geanonimiseerd op www.sodm.nl geplaatst.

ir.Uf.F. Kockelkoren, MBA
Inspecteur-generaal der Mijnen

U kunt tegen deze beschikking beroep instelien bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken 
na de dag waarop de beschikking u is toegezonden aan Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State worden gestuurd.
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