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Uw kenmerk

Besluit
B.jlage(n)

Geachte

Inleiding en conclusie
Op 10 april 2017 legde ikVermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion)
een last onder dwangsom op, gericht op het beëindigen van de gaswinning op de
locatie Langezwaag uit put LZG-03.
Thans besluit ik mijn dwangsombesluit in te trekken. In het navolgende licht ik
mijn besluit toe.

Procedure
Bij besluit van 10 april 2017 besloot ik Vermilion een last onder dwangsom op te
leggen, waarin ik Vermilion gelastte binnen een dag na verzending van het besluit
de winning van gas via put LZG-03 te staken en gestaakt te houden op straffe van
verbeurte van een dwangsom van EUR 0,50 per Nm3 gas die via deze put wordt
gewonnen, met een maximum van EUR 10.000.000,-.

Feiten
Bij besluit van 13 september 2012 heeft de Minister van Economische Zaken
(hierna: minister) ingestemd met het winningsplan Langezwaag (hierna: het
winningsplan). In dat winningsplan beschreef Vermilion de winning via put LZG
01, waardoor gas gewonnen wordt uit twee lagen: Zechstein-2 en Vlieland.

Bij brief van 12 december 2014, nader aangevuld op 15 januari 2015, heeft
Vermilion de minister verzocht om instemming met een wijziging van het
winningsplan (hierna: eerste wijziging). In deze eerste wijziging beschreef
Vermilion de winning via de nieuwe put LZG-02. Met put LZG-02 werd de winning
mogelijk van gas uit het Vlieland reservoir en een deel van het Zechstein-2
reservoir dat niet met put LZG-01 gewonnen werd. Op 6 maart 2015 heb ik
samen met TNO positief op de eerste wijziging geadviseerd.

Bij brief van 2 april 2015 heeft de minister aan de Tweede Kamer het voornemen
kenbaar gemaakt om - vooruitlopend op de door het kabinet voorgestelde
wijzigingen van de Mijnbouwwet naar aanleiding van het rapport van de
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Onderzoeksraad voor Veiligheid met de titel ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’
(hierna: het OvV-rapport) - te handelen conform die wijzigingen van de
Mijnbouwwet. Dit betekende o.a. dat de instemming met de eerste wijziging nog
niet kon worden gegeven.

Bij brief van 29 juni 2016 heeft de minister Vermilion meegedeeld dat het
waarschijnlijk tot het najaar van 2017 zou duren voordat instemming met de
eerste wijziging gegeven kon worden. De minister gaf daarbij aan dat de eerste
wijziging geen directe aanleiding tot zorg gaf en dat de productie op basis van het
vigerende winningsplan doorgang kon vinden.

Bij brief van 24 november 2016 heeft Vermilion de minister verzocht om
instemming met een tweede, geactualiseerde wijziging van het winningsplan
(hierna: tweede wijziging). In deze tweede wijziging beschrijft Vermilion onder
andere de winning via put LZG-03. Met put LZG 03 is de winning mogelijk van gas
uit het Vlieland reservoir en een deel van het Zechstein reservoir dat niet met
LZG-01 en LZG-02 gewonnen wordt.

Op 21 maart 2017 heb ik advies aan de minister uitgebracht over de tweede
wijziging. Daarbij heb ik gekeken naar de effecten op bodembeweging en
seismische risico’s, de beheersmaatregelen die Vermilion in acht neemt en de
effecten voor het milieu. Ik concludeer in dat advies dat kan worden ingestemd
met de tweede wijziging en er geen aanleiding is om aanvullende voorwaarden op
te nemen in het instemmingsbesluit.

De Technische commissie bodembeweging (hierna Tcbb) heeft op 25 april 2017
geadviseerd in te stemmen met de tweede wijziging, conform het advies van
SodM.
Op 23 mei 2017 heeft de gemeente Heerenveen haar advies uitgebracht. De
gemeente is van mening dat de gaswinning uit de putten LZG-02 en LZG-03
nieuwe winningen betreffen en vindt het vreemd dat er uit genoemde putten
reeds gas gewonnen wordt. De gemeente adviseert de minister om niet in te
stemmen met de tweede wijziging, door de gemeente omschreven als het nieuwe
winningsplan. De gemeente verwijst daarbij o.a. naar de aangenomen motie om
van de gemeente Heerenveen een klimaatneutrale gemeente te maken en naar
een gebrek aan draagvlak bij de bewoners.

Op 9 november 2017 is een ontwerp-besluit ter inzage gelegd, waarin de minister
aangeeft voornemens te zijn om onder voorwaarden in te stemmen met de
tweede, geactualiseerde wijziging van het winningsplan Langezwaag.

Overwegingen
In het besluit van 10 april 2017 is vastgesteld dat Vermilion in strijd met artikel
34 van de Mijnbouwwet handelt door gas te winnen uit put LZG-03 zonder een
daartoe strekkend winninsplan waarmee de minister heeft ingestemd. In dat
besluit achtte ik handhaving aangewezen, onder andere omdat er nog geen
concreet zicht op legalisatie was.
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Ik constateer dat met de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit,
waarin de minister, na weging van alle ingebrachte adviezen, instemt met de
wijzigingen van het winningsplan, thans wel voldoende zicht op legalisatie is
bereikt, zodat van verder handhavend optreden dient te worden afgezien. Uit
literatuur en jurisprudentie1valt op te maken dat met de terinzagelegging van een
plan of besluit dat een eerder geconstateerde overtreding legaliseert, in beginsel
moet worden afgezien van het nemen van een handhavingsbesluit, gericht tegen
die betreffende overtreding. Onder die omstandigheid acht ik hier een zodanig
concreet zicht op legalisatie aanwezig dat de gaswinning uit put LZG-03 niet
langer door middel van een last onder dwangsom gestaakt kan worden gehouden.
Dit leidt derhalve tot mijn beslissing om over te gaan tot intrekking van het
dwangsombesluit.

Besluit
Ik besluit het dwangsombesluit van 10 april 2017 met betrekking tot de winning
uit put LZG-03 in te trekken.
Een afschrift van dit besluit zend ik aan de gemeente Heerenveen.

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, Postbus 24037, 2490 AA ‘s-Gravenhage. U kunt uw
bezwaarschrift ook digitaal indienen via sodm@minez.nl.
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Hooga

der Mijnen

1 Zie o.a.ECLI:NL:RVS:2015:71
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