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Uw kenmerk 

 

Bijlage(n)  

 

 

Geachte ,  

 

Op 6 februari 2021 hebben Stichting Tsjingas, de vereniging "Dorpsbelangen 

Opeinde", de Vereniging voor plaatselijk belangen de Wilgen, Smalle Ee en 

omstreken (hierna: vereniging plaatselijke belangen), de Raadsfractie GroenLinks 

en  (hierna gezamenlijk: partijen) een handhavingsverzoek gedaan 

bij het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM). Dit handhavingsverzoek wijs 

ik af.  

 

Ik licht dit hieronder toe. 

1. Procedure 

Voor onderhavige beslissing zijn de volgende procedurestappen van belang.  

Partijen hebben op 6 februari 2021 bij SodM een handhavingsverzoek ingediend 

ten aanzien van de werkzaamheden voor het uitvoeren van een sidetrack 

diepboring door Vermilion Energy B.V. (hierna: Vermilion) in Nijega.  

 

Op 8 februari 2021 is aan partijen per e-mail aangegeven dat het 

handhavingsverzoek door SodM in behandeling is genomen.   

 

Op 19 februari 2021 is per e-mail aan partijen verzocht om ontbrekende gegevens 

toe te sturen. Ook is verzocht om de belanghebbendheid van de vereniging 

"Dorpsbelangen Opeinde" en de vereniging plaatselijke belangen te onderbouwen. 

Op 26 februari 2021 hebben partijen deze stukken toegezonden en een nadere 

motivatie te aanzien van de belanghebbendheid toegezonden.  

 

2. Belanghebbendheid 

Een verzoek om handhaving is een aanvraag waarop ik een besluit moet nemen 

voor zover het verzoek is gedaan door een belanghebbende. Dit volgt uit de 

definitie van 'aanvraag' in artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb). Onder belanghebbende wordt verstaan: degene 
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wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken (artikel 1:2, eerste lid, van 

de Awb). Ten aanzien van rechtspersonen worden als hun belangen mede 

beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun 

doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder 

behartigen (artikel 1:2, derde lid, van de Awb).  

 

Stichting Tsjingas, vereniging "Dorpsbelangen Opeinde" en de vereniging 

plaatselijke belangen merk ik onder meer gezien hun doelstellingen aan als 

belanghebbenden, en het verzoek, voor zover door hen ingediend, is daarom een 

aanvraag waarop ik een besluit neem.  

 

De Raadsfractie GroenLinks en  daarentegen, kunnen niet worden 

beschouwd als belanghebbenden in de zin van de Awb. Dat licht ik hierna verder 

toe. Het verzoek, voor zover door hen ingediend, is geen aanvraag en mijn 

hieronder weergegeven handhavingsbesluit is dan ook niet gebaseerd op het door 

hen gedane verzoek.  

 

Raadsfractie GroenLinks 

De Raadsfractie GroenLinks kwalificeert gezien vaste jurisprudentie van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet als belanghebbende.1 

Die jurisprudentie houdt in dat een politieke partij gezien artikel 1:2, derde lid, 

van de Awb, niet als belanghebbende kan opkomen voor algemene en collectieve 

belangen. 

 

 

 kwalificeert niet als belanghebbende omdat hij niet woonachtig is 

in de directe omgeving van de werkzaamheden aan de NGA-06 put. Het door  

 opgegeven adres ligt op ruim 30 kilometer afstand van de locatie. 

Mogelijke gevolgen van de gaswinning uit het gasvoorkomen Nijega zoals 

bijvoorbeeld verzakking of seismische activiteit hebben geen directe invloed op 

deze afstand van 30 kilometer. Zijn belangen zijn gelet hierop niet rechtstreeks 

betrokken bij deze kwestie.  

3. Handhavingsverzoek 

Partijen verzoeken om: 

1) de werkzaamheden aan put Nijega-06-S1 (hierna: NGA-06) te Nijega stil 

te leggen totdat deugdelijke cementatie is aangebracht aan de put en  

2) handhavend op te treden omdat ten onrechte met het winningsplan voor 

Middelburen en Opeinde-Zuid zou zijn ingestemd. 

 

Ter toelichting van onderwerp één van het handhavingsverzoek, betogen partijen 

dat Vermilion niet zou voldoen aan de ISO-normen, de zorgplicht van artikel 33 

Mijnbouwwet, artikel 38, 67, 68, 71 en 72 van het Mijnbouwbesluit en artikel 

8.4.4 van de Mijnbouwregeling. Ook zou er strijd zijn met artikel 8 van het 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (hierna: EVRM).  

 

 
1 ABRvS 25 november 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AL2670. 
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Ter toelichting van onderwerp twee van het handhavingsverzoek, geven de 

partijen aan dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat niet had mogen 

instemmen met het gebruik van een put die niet integer is (omdat de cementatie 

ontbreekt) gelet op het geactualiseerde winningsplan. Verder stellen de partijen in 

dit verband dat bij de risicoanalyse van het winningsplan niet rekening is 

gehouden met de ontbrekende cementatie. 

 

4. Feiten 

Voor dit besluit zijn de volgende feiten van belang. 

 

Winningsplan  

Het winningsplan "Actualisatie Winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen" is door 

Vermilion ingediend op 6 augustus 2018. Het winningsplan gaat onder meer in op 

het boren van een sidetrack vanuit de NGA-06 put (hierna: het geactualiseerde 

winningsplan). 

 

Instemmingsbesluit EZK 

Bij instemmingsbesluit van 10 juni 2020 heeft de minister ingestemd met de 

winning door Vermilion zoals deze in het geactualiseerde winningsplan is 

beschreven (hierna: het instemmingsbesluit). 

 

Aanleg NGA-06 put / Cementatie van de verbuizing 

In 1977 heeft Elf-Petroland, toenmalige vergunninghouder, de NGA-06 put 

geboord en voorzien van verbuizing. Deze verbuizing is gecementeerd om 

instroom van delfstoffen uit de Vlieland formatie te voorkomen. Cementatie van 

de verbuizing is door middel van een cement bond log (hierna: CBL) aangetoond.2 

Uit de CBL volgt dat in het onderste gedeelte van de NGA-06 put de totale lengte 

van het cement van de productie verbuizing is vastgesteld van 1872m tot 2243m 

gemeten langs het boorgat. Ook volgt uit de CBL dat het cement een goede 

hechting heeft aan de verbuizing en formatie over een lengte van ruim 86m in de 

lengterichting van de put ter hoogte van de afsluitende laag van de delfstof 

houdende laag. Het end-of-well rapport geeft aan dat de integriteit van de 

verbuizing en cement is getest door middel van een druktest.3 

 

Zorgsysteem putintegriteit 

Vermilion gebruikt een beheerssysteem om de putintegriteit te borgen tijdens de 

productie fase van de NGA-06 put. De Nijega putten worden met behulp van dit 

systeem bewaakt. De putmond druk en de drukken van de annulaire ruimtes 

worden gemonitord. Bij afwijking van de drukken wordt de oorzaak gezocht en 

maatregelen getroffen om schade te voorkomen.  

 

Gas reservoir druk 

Op de Nijega locatie is de delfstofhoudende laag het Vlieland zandsteen. Uit deze  

formatie wordt op dit moment gas door meerdere putten geproduceerd. De initiële 

reservoirdruk is door de productie in put NG-06 afgenomen tot 20 barg. Het gas 

 
2 ref: Nlog database CASING COLLAR LOG + PERFORATION RECORD(2143-2208)(04 Feb 1978). 
3 ref: Nlog database: End Of Drilling Report (16 Nov 1979). 
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wordt met een druk aan de putmond van 5 tot 8 barg van de locatie Nijega naar 

het behandelstation Garijp getransporteerd.  

 

Werkprogramma NGA-06 boorgatactiviteit 

Op 9 september 2020 heeft SodM een overleg met Vermilion gehouden over het 

werkprogramma voor het permanent verlaten van het onderste deel en het boren 

van de sidetrack vanuit het bovenste deel van de NGA-06 put. Tijdens dit overleg 

heeft Vermilion de details van de werkstappen gepresenteerd. Op 2 februari 2021 

heeft SodM het definitieve werkprogramma en onafhankelijke reviewer rapport 

van Vermilion ontvangen. Op het moment van het schrijven van dit besluit 

moeten de activiteiten van het plaatsen van een cement plug ter afsluiting van het 

onderste gedeelte van het boorgat NGA-06 nog uitgevoerd worden. Ook de boring 

van de sidetrack is nog niet gestart. Wel is er voorbereidend werk uitgevoerd om 

de locatie en het boorgat klaar te maken voor bovengenoemde activiteiten. 

 

5. Juridisch kader 

Op grond van artikel 33, eerste lid, van de Mijnbouwwet neemt de 

vergunninghouder alle maatregelen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen 

worden om te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor mens en milieu worden 

veroorzaakt, er schade door bodembeweging wordt veroorzaakt, de veiligheid 

wordt geschaad of het belang van een planmatig beheer van voorkomens van 

delfstoffen of aardwarmte wordt geschaad. 

 

Op grond van artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet geschiedt het winnen van 

delfstoffen vanuit een voorkomen overeenkomstig een winningsplan. Op grond 

van artikel 34, derde lid, behoeft het winningsplan de instemming van de minister. 

 

Op grond van artikel 38, eerste lid, van het Mijnbouwbesluit is het verboden op 

een mijnbouwwerk aardgas af te blazen of af te fakkelen in de open lucht dan wel 

andere verontreinigende stoffen uit te stoten. 

 

Op grond van artikel 67, eerste lid, van het Mijnbouwbesluit worden bij het 

aanleggen, gebruiken, en buiten gebruik stellen van een boorgat maatregelen 

genomen ter voorkoming van schade. 

 

Op grond van artikel 68 van het Mijnbouwbesluit worden de activiteiten, zoals 

bedoeld in artikel 67, eerste lid, slechts verricht indien de desbetreffende stoffen 

uit de ondergrondse formaties onder controle worden gehouden. 

 

Op grond van artikel 69, tweede lid, van het Mijnbouwbesluit wordt elke serie van 

de verbuizing over voldoende afstand gecementeerd en daarna op deugdelijkheid 

getest. 

 

Op grond van artikel 71 van het Mijnbouwbesluit wordt een boorgat niet eerder 

voor winning van delfstoffen in gebruik genomen dan nadat het daartoe deugdelijk 

is ingericht en afgewerkt, alsmede ter afsluiting van deugdelijke beveiligingen is 

voorzien. 
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Op grond van artikel 72, eerste lid, van het Mijnbouwbesluit wordt een boorgat 

niet eerder buiten werking gesteld nadat voldoende maatregelen zijn genomen ter 

voorkoming van schade, en de delfstofhoudende lagen en de delfstofafzettingen, 

voor zover daaraan door water schade kan worden toegebracht, waterdicht zijn 

afgesloten. 

 

Op grond van artikel 8.4.4, eerste lid, van de Mijnbouwregeling worden de 

drukken in de tubing/casing annulus en in de eerste casing/casing annulus 

gecontroleerd en afwijkingen geregistreerd. Op grond van artikel 8.4.4, tweede en 

derde lid, wordt ten aanzien van annulaire drukken op zo kort mogelijke termijn 

een diagnose gesteld van de oorzaak van die druk en bij afwijkingen wordt de 

inspecteur-generaal der mijnen schriftelijk ingelicht. 

 

Op grond van artikel 8, eerste lid, van het EVRM heeft eenieder recht op respect 

voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn 

correspondentie. In beginsel is geen inmenging toegestaan op de uitoefening van 

dit recht gelet op artikel 8, tweede lid, van het EVRM.   

 

6. Geen overtreding 

Het handhavingsverzoek bestaat uit twee onderdelen die ik hieronder zal 

behandelen. Ik heb besloten om het handhavingsverzoek op beide onderdelen af 

te wijzen. Ik licht dat hieronder toe.   

 

1. Buiten gebruik stellen onderste gedeelte van put NGA-06 voldoet aan 

Mijnbouwwet- en regelgeving 

De NGA-06 put is vanaf 12 december 1977 geconstrueerd volgens de normen van 

de wet- en regelgeving ten aanzien van de mijnbouw.  

 

Dat partijen menen dat SodM ten onrechte niet zou controleren op niet recente 

ISO-normen en/of Vermilion zich niet houdt aan de ISO-normen, is niet van 

belang. De ISO-normen worden gekwalificeerd als afspraken die zijn gemaakt 

door en voor de industrie. SodM handhaaft op de Mijnbouwwet en -regelgeving, 

niet op de ISO-normen. Vermilion voldoet aan verplichtingen van de Mijnbouwwet 

en -regelgeving. Dat licht ik hieronder toe.  

 

Conform artikel 38, 67 en 68 van het Mijnbouwbesluit is het niet toegestaan om 

schade te veroorzaken door lekkage naar de omgeving dan wel andere 

ondergrondse formaties. Ook behoort de uitstroom van delfstoffen beheersbaar te 

zijn. Het niet aanwezig zijn van cementatie over een bepaalde lengte in deze put 

betekent niet dat er lekkages of uitstroom van delfstoffen zijn. De reden daarvoor 

is dat er ten opzichte van de afsluitende laag van de delfstoffen houdende laag 

een cementkolom over een lengte van 92m is aangebracht, hetgeen gelijk is aan 

de dikte van de afsluitende laag gemeten langs het boorgat. Dit cement is 

aangetoond met behulp van de CBL. Boven deze sectie van 92 m is aansluitend 

een sectie cement aangebracht met een lengte van 274m die rijkt tot een diepte 

van 1872m. Hierdoor is de totale cementkolom 339m lang. De wettelijke norm 

beschreven in artikel 8.5.3.1 van de Mijnbouwregeling geeft aan dat een afsluiting 

een lengte van 100 meter cement moet hebben, of indien het cement 
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ondersteund wordt 50 meter. Er is voldoende cement geplaatst om lekkage vanuit 

de delfstofhoudende laag te voorkomen. Doordat de cementatie over een 

voldoende afstand is aangebracht en getest, zo blijkt uit de CBL en End-of-Well 

rapport, voldoet Vermilion aan bovengenoemde artikelen uit het Mijnbouwbesluit 

en de Mijnbouwregeling. 

 

Vanwege het door Vermilion gehanteerde zorgsysteem en de voldoende 

aanwezige cementatie in de NGA-06 put, is het mogelijk om uit deze NGA-06 put 

deugdelijk te produceren. Met behulp van het zorgsysteem waarbij drukken 

gemonitord worden, kan Vermilion adequaat reageren op mogelijke uitstroom van 

delfstoffen en maatregelen treffen om deze te beheersen. Hiermee voldoet 

Vermilion aan artikel 71 en 72 van het Mijnbouwbesluit en artikel 8.4.4 van de 

Mijnbouwregeling. Dit zorgsysteem is door SodM meerdere malen geïnspecteerd. 

Tijdens het uitvoeren van de boring van de sidetrack monitort SodM dagelijks de 

voortgang van de boring aan de hand van de dagrapporten conform artikel 76 van 

het Mijnbouwbesluit. Ook kunnen inspecteurs aanwezig zijn om inspecties uit te 

voeren. Zo wordt geverifieerd of Vermilion de werkstappen, zoals beschreven in 

het werkprogramma, volgt en zich houdt aan de voorwaarden die zijn opgenomen 

in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. 

 

Voor zover partijen aangeven dat er sprake is van een schending van artikel 33 

van de Mijnbouwwet, volg ik partijen niet omdat er geen omstandigheden zijn 

waaruit blijkt dat Vermilion, ondanks het voldoen aan de specifieke normen, de 

zorgplicht schendt. Zo is het gebruik van een zorgsysteem en de constructie van 

de put met voldoende cementatie, adequaat om de NGA-06 put in productie te 

hebben. Ook werkzaamheden aan deze put kunnen uitgevoerd worden zonder 

schade aan de omgeving toe te brengen. Verder is het planmatig beheer van het 

gasvoorkomen voldoende geborgd. De huidige productie en geplande productie 

geven aan dat er een recovery van ruim 93 tot 97 procent behaald kan worden. 

Dit is ruimschoots meer dan de 85 procent die de partijen aanhalen. Bij een 

recovery van percentage boven de 90 procent mag men aannemen dat Vermilion 

voldoet aan planmatig beheer van de gas reserves. 

 

Aangezien Vermilion voldoet aan de Mijnbouwwet en -regelgeving bij het 

produceren en uitvoeren van werkzaamheden aan de put, is er geen overtreding 

en daarmee geen bevoegdheid voor mij om met bestuurlijke 

handhavingsmiddelen op te treden. 

 

Voor zover in het verzoek is gewezen op artikel 8 van het EVRM, merk ik op dat 

de Afdeling bestuursrechtspraak in onder meer haar uitspraak van 1 april 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:938, onder verwijzing naar de jurisprudentie van het Europees 

Hof voor de Rechten van de Mens, heeft geoordeeld dat pas wanneer een individu 

rechtstreeks en serieus gevolgen ondervindt van lawaai of andere vervuiling 

artikel 8 van het EVRM mogelijk aan de orde kan zijn. Gezien het voorgaande is 

niet aannemelijk is dat serieuze gevolgen als in die jurisprudentie bedoeld 

optreden.  

 

Voor de volledigheid merk ik op dat Vermilion het werkprogramma voor het 

gedeeltelijk buiten gebruik stellen van de NGA-06 put en het boren van de 
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sidetrack vanuit deze put gepresenteerd heeft aan SodM. De details van het 

werkprogramma en het onafhankelijke verificateur rapport is conform het 

Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling overgelegd. SodM heeft deze ingezien en 

geconstateerd dat de geplande operatie zorgvuldig uitgevoerd kan worden. De 

geplande afsluiting van de delfstoffen houdende laag en bovenliggende lagen zoals 

de Ommeland formatie voldoet aan de norm uit de Mijnbouwregeling. Ook voldoet 

het boren van de sidetrack en de nieuw te plaatsen verbuizing van de sidetrack 

aan de Mijnbouwwet- en regelgeving. Ter informatie merk ik op dat de normen 

van de Mijnbouwregeling voor het (gedeeltelijk) buiten gebruik stellen van 

boorgaten is gebaseerd op de industriële standaarden, zijnde de Nogepa 

standaard 45. Overigens heeft Vermilion gebruik gemaakt van industrie 

standaarden voor het ontwerp van de sidetrack boring. Hierbij wordt de verbuizing 

volledig gecementeerd tot in de voorgaande verbuizing. Hierdoor is er geen direct 

contact meer van de verbuizing met de formaties, maar is de volledige verbuizing 

ingecementeerd. 

 

In het handhavingsverzoek wordt de P/z plot aangehaald als een methode om 

lekkage vast te stellen. Ik merk op dat een P/z-plot niet geschikt is voor het 

aantonen van lekkage of emissies van delfstoffen. Een P/z-plot geeft de druk in 

het gas reservoir weer ten opzichte van de cumulatieve gas productie uit het gas 

reservoir. De druk van het reservoir wordt op meerdere manieren beïnvloed, zoals 

het gedrag van de aquifer die verbonden is met het gas reservoir, de energie van 

het gas dat verbonden is tussen de verschillende delen van het reservoir binnen 

het voorkomen, de compactie van het reservoir gesteente, de verplaatsing van 

gas naar lateraal aangrenzende formaties van het gas reservoir. Het aantonen van 

emissies van delfstoffen naar de omgeving op basis van alleen een P/z-plot is dan 

ook niet mogelijk. Ook dit is door de rechtbank bevestigd, zie de referentie LEE 

18/2914 in het handhavingsverzoek. 

 

In het handhavingsverzoek wordt verondersteld dat er lekkage optreedt van 

condensaat verdund inhibitor vanuit de annulaire ruimte naar de omgeving.  Deze 

veronderstelling deel ik niet. De annulaire ruimtes van de NGA-06 put zijn gevuld 

met zout water. Het gebruik van condensaat als corrosie preventie middel is hier 

niet aan de orde. Het mee geproduceerde condensaat wordt via de opvoerserie 

(tubing) in de put, via de putmond en pijpleidingwerk van de NGA-06 put naar de 

Garijp behandelinstallatie vervoerd. Er is geen lekkage mogelijk van condensaat 

naar andere formaties omdat het condensaat niet in aanraking komt met andere 

formaties. Indien drukveranderingen in de A-annulus ontstaan door mogelijk 

lekkage worden deze met behulp van het zorgsysteem opgemerkt. Conform 

artikel 8.4.4 van de Mijnbouwregeling wordt aan SodM gemeld wat de oorzaak is 

en welke maatregelen geïmplementeerd worden. Dat eenzelfde situatie aanwezig 

zou zijn bij de putten NGA-08 en NGA-09 is niet van toepassing. Deze putten 

hebben volledige cementatie langs de verbuizing. Hierdoor is het niet mogelijk 

dat, zoals de partijen beweren, er lekkage vanuit de put NGA-06 naar deze putten 

zou kunnen plaatsvinden.  

 

2. Geen overtreding vanwege niet geldend geactualiseerde winningsplan  






