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Geachte heer   

Op 25 januari 2021 stuurde u aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een 
verzoek tot handhaving in het kader van het toezicht op naleving van de 
Mijnbouwwet. Het betreft de winning van gas met put Vries-10 uit het gasveld 
Vries, gelegen in de omgeving van uw huis in Assen. U geeft aan dit verzoek te 
doen mede namens andere verontruste bewoners in de buurt.  

SodM is de aangewezen toezichthouder op het naleven van de Mijnbouwwet en ik 
heb uw verzoek dan ook in behandeling genomen. Ik concludeer dat er geen 
overtreding plaatsvindt, en wijs uw verzoek om handhavend optreden daarom af. 

Ik licht dat hieronder toe. 

Wet- en regelgeving 
Artikel 34 van de Mijnbouwwet schrijft voor dat winning moet plaatsvinden 
overeenkomstig een winningsplan waarmee de minister heeft ingestemd. In het 
Mijnbouwbesluit zijn de elementen genoemd die in een winningsplan moeten 
worden opgenomen. Het aantal boorgaten (putten) en de ligging daarvan maken 
daar deel van uit. In een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State van 23 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:3092) is bevestigd 
dat een put concreet moet zijn beschreven om deel uit te maken van het 
winningsplan. U verwijst specifiek naar deze uitspraak en ik heb daarvan kennis 
genomen. 

Observaties 
De winning uit het veld Vries (middels genoemde put Vries-10) gebeurt op basis 
van het winningsplan Westerveld uit 2016, waarmee op 14 november 2018 door 
de minister van Economische Zaken en Klimaat is ingestemd. De instemming 
bevat geen beperkende voorwaarden wat betreft de putten. 
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Het winningsplan noemt de velden Vries-Noord, Vries-Centraal en Vries-Zuid. De 
put die u noemt (Vries-10) produceert uit het veld Vries-Zuid. Voor dit voorkomen 
noemt het winningsplan op blz. 8 vier putten: 2 producerende, 1 gesuspendeerde, 
en 1 geabandonneerde put. Het winningsplan vermeldt verder meer specifiek: “In 

het Vries-Zuid veld is eind 2015 een extra productieput geboord (VRS-10) ter vervanging 
van de VRS-3C put die in 1994 is geabandonneerd na overmatige waterproductie.”.  
Verder is in bijlage 4 van het winningsplan de ligging van de putten, waaronder 
die van put Vries-10, weergegeven. 

Beoordeling 
Uw verzoek om handhaving komt erop neer dat artikel 34 van de Mijnbouwwet 
wordt overtreden omdat de put Vries-10 niet zou zijn opgenomen in het 
winningsplan waarmee is ingestemd. Zoals hiervoor is geconstateerd, is de put 
Vries-10 echter wel opgenomen in het thans geldende winningsplan Westerveld 
2016. De feitelijke situatie wat betreft de putten in het Vries-Zuid gasveld is naar 
mijn oordeel in overeenstemming met die zoals beschreven in het winningsplan.  
 
Gelet hierop constateer ik op dit moment geen overtreding van artikel 34 van de 
Mijnbouwwet. De vraag of de put Vries-10 in eerder geldende winningsplannen 
wel of niet was opgenomen, doet aan deze constatering toe noch af. Ik zal daarom 
niet handhaven en wijs uw verzoek af. 

Ik ga ervan uit hiermee voldoende invulling te hebben gegeven aan uw verzoek. 

 
Met vriendelijke groet, 

ir. T.F Kockelkoren, 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 bezwaarschrift moet 
worden gericht aan: de Inspecteur-Generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen, t.a.v. directie 
Bestuurszaken, Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen 
via info@sodm.nl. 




