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Onderwerp: Nadere reactie n.a.v. procedurestuk Vermilion inz. winningsplan Loon op Zand en 
Loon op Zand Zuid (zaaknr. 201810095/1/ Al) 

Hoogedelgestreng college, 

Namens cliënten, hierna nader gespecificeerd, vraag ik uw aandacht voor het volgende. Voor de volgende 
cliënten treed ik hierbij op als advocaat en gemachtigde: 

• Gemeente Loon op Zand, college van burgemeester en wethouders; 
• Gemeente Waalwijk, college van burgemeester en wethouders; 
• Gemeente Tilburg, college van burgemeester en wethouders; 
• Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten; 
• Stichting Casade; 
• Samenwerkende wijkraden Nieuw Noord. 

Cliënten hebben beroep ingesteld bij uw Afdeling tegen het besluit van de minister d.d. 19 december 2018. 
Op 12 juni jl. wordt een schriftelijke uiteenzetting van 26 pagina's ingediend namens Vermilion 
(initiatiefnemer). Niet eerder in deze procedure werd een reactie ingediend namens Vermilion. De goede 
procesorde zou ermee gediend zijn geweest indien Vermilion op een eerder moment had besloten om een 
schriftelijke reactie in te brengen. Hierbij wensen mijn cliënten alsnog op deze schriftelijke uiteenzetting te 
reageren. 

Adviezen 

1. In de haar schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 4 ev.) stelt Vermilion dat het beroep van 
Gedeputeerde Staten niet strookt met haar advies gegeven als wettelijk adviseur. Dat is onjuist. GS 
heeft juist uitdrukkelijk geadviseerd om niet in te stemmen met de gaswinning. 
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2. Gedeputeerde staten adviseren uitdrukkelijk en gemotiveerd aan de minister van EZ bij brief 14 
november 2017 om niet in te stemmen met het winningsplan (uit deze brief): 

De provincie Noord-Brabant streeli naar een energievoorziening die vrij is van 

C02-emissie. Daarvoor richten we ons op de productie van duurzame energie. 

Ook in het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat het verbruik van gas sterk 

moel worden verminderd. Het is dan in onze ogen een verkeerd signaal om nu 

in Ie stemmen met een winningspion dat een nieuwe boring voorziel naar de 

bestaande winning. Het plan voorziet in extra gaswinning ten opzichte van het 

huidige winningsplan. Zoals hetiPCC heeft aangetoond heeft gaswinning een 

indirect (na het benutten van het gas) effect op het klimaat. Hiermee is de 

gaswinning een potentieel gevaar voor zowel natuur en milieu. 

Daarnaast is hydraulische stimulatie (fracken) van het gasveld voorzien. Wij 

vinden dit niet wenselijk gezien de ligging van de winning in de directe nabijheid 

van het grondwaterbeschermingsgebied Loon op Zand. Provinciale Stalen en 

Gedeputeerde Stalen hebben zich in het recente verleden meerdere malen 

tegen fracken uitgesproken. Ook ligt fracken zeer gevoelig in de publieke 

opinie. 

Wij adviseren u daarom om niet in te stemmen met de uitbreiding van de 

winning en de maalregelen die tot doel hebben om meer gas te winnen via de 

bestaande putten. 

Indien u toch besluit geheel of gedeeltelijk in te stemmen met het winningspion 

adviseren wij u onderstaande aspecten mee Ie nemen in de besluitvorming. 

14 november 2017 

Ons kenmerk 

(2214411/4269301 

Daarnaast heeft GS vanaf het moment dat een ontwerpbesluit kenbaar was, laten merken zich niet 
met het besluit te kunnen verenigen, zoals blijkt uit het feit dat GS een zienswijze hebben ingediend. 

Wettelijk kader en systeem Mijnbouwwet 

3. Namens Vermilion wordt in de schriftelijke uiteenzetting d.d. 12 juni 2020 het systeem van de 
Mijnbouwwet grondig uiteengezet omdat bij Vermilion de indruk bestaat dat mijn cliënten dit systeem 
onvoldoende zouden begrijpen. Dat mijn cliënten problemen hebben met de wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan de plaats van het goedkeuringsbesluit van het winningsplan en de aanvullende 
bijdrage die wordt geleverd in het niet appellabele werkprogramma, wil niet zeggen dat cliënten het 
systeem niet begrijpen, dit geeft aan dat cliënten zich niet kunnen vinden in de wijze waarop aan 
deze besluitvorming invulling wordt gegeven. Daarbij komt dat natuurlijk ook de wetgever soms op 
een onjuiste wijze Europees recht implementeert (MER) en onvoldoende voorziet in 
rechtsbescherming (Aarhus) en onvoldoende invulling geeft aan begrippen als het voorzorgsbeginsel. 

4. Daarbij komt dat anders dan in de schriftelijk uiteenzetting wordt gesuggereerd ook 
planningsinstrumenten wel degelijk aan rechtsbescherming onderhevig kunnen zijn en ook voldoende 
duidelijkheid moeten geven over hetgeen 'gepland' is. Zorgwekkend is de stelling van Vermilion dat 
bij een ingreep als de onderhavige in het milieu 'inherent aan plannen is dat bij de uitvoering niet 
alles volgens plan loopt'. Want het hanteren van marges en flexibiliteit kan alleen als die marges en 
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flexibele ruimte ook volledig worden doorgerekend en alleen mogelijke scenario's en milieueffecten 
worden meegewogen en beoordeeld. Ook het feit dat winningsplannen regelmatig moet worden 
herzien, omdat "moet worden uitgegaan van onzekerheden over hetgeen zich in de diepe ondergrond 
exact bevindt", stelt niet gerust en wekt de indruk dat er inderdaad nog te veel onduidelijkheden en 
onzekerheden zijn om het onderhavige winningsplan te kunnen vaststellen. 

5. De uitleg in de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion over de duiding van het instrument 
winningsplan, laat juist zien hoe groot het belang van een winningsplan in het gehele systeem is. 
Zoals geciteerd door Vermilion op p. 4 alinea 11: "Een belangrijk onderdeel van de vergunningen is 
het winningsplan." Als de onderliggende gegevens in die plannen wijzigen, onderliggende rapporten 
en ook concepten daarvan veranderen door nieuwe inzichten, hetgeen een reden voor actualisatie is 
blijkens ditzelfde citaat, zullen echter naar mening van mijn cliënten die rapporten, gegevens en 
nieuwe inzichten ook weer voldoende onderbouwd moeten worden. Het voorzorgsbeginsel dient 
daarbij in acht genomen te worden. 

6. Vervolgens gaat het naar de idee van cliënten nu juist mis bij de uitleg van Vermilion van de sinds 
2017 aangepaste tekst van de Mijnbouwwet, waarin de gevolgen voor natuur en milieu uitdrukkelijk 
bij de beoordeling van het winningsplan betrokken moeten worden. Vermilion stelt, onder verwijzing 
naar een citaat uit de memorie van toelichting dat "belangen van ruimtelijke ordening of benutting 
van de ondergrond" daar niet onder vallen, omdat die belangen bij het verlenen van een 
winningsvergunning en omgevingsvergunning zijn afgewogen. Let wet, milieu en natuur is niet zelfde 
als "ruimtelijke ordening of benutting van de ondergrond'. Daarbij komt dat met de uitleg van 
Vermilion de aangepaste wettekst een dode letter zou zijn, hetgeen niet alleen onaannemelijk, maar 
ook onjuist is. 

7. Bij dit alles komt nog dat de vrees van mijn cliënten niet is dat Vermilion zich niet aan hetgeen in het 
winningsplan is beschreven zal houden (hetgeen Vermilion lijkt te veronderstellen), het probleem dat 
mijn cliënten met het winningsplan hebben, is dat er nu juist weinig voorwaarden en verplichtingen in 
zijn opgenomen in het winningsplan en dat wordt gewerkt met te veel onzekerheden en onderwerpen 
die worden doorgeschoven naar het niet-appellabele werkprogramma. Het nieuwe boren van side 
tracks of nieuwe putten zou naar het oordeel van Vermilion niet thuishoren in het aan de orde zijnde 
winningsplan maar moet (slechts?) voldoen aan de algemene regels uit het Barmm en de 
Mijnbouwregeling. Dat aan deze algemene regels moet worden voldaan laat echter onverlet dat juist 
het winningsplan deze onderwerpen ook zou moeten behandelen maar dan voor andere aspecten 
waarbij milieu en natuur uitdrukkelijk als toetsingsmaatstaven gelden. Hetzelfde geldt voor de 
algemene regels omtrent de integriteit van putten. Ook dient uitdrukkelijk naast een toets aan 
algemene regels een toets op locatie te worden uitgevoerd naar de specifiek aan de orde zijnde 
winningssituatie. Ook het onderwerp hydraulische stimulatie (fracken) wordt ten onrechte naar een 
niet appellabel werkprogramma doorgeschoven. De stelling van mijn cliënten is dat pas goedkeuring 
kan worden verleend aan het winningsplan als de tekst uit het werkprogramma bekend is. 

8. Cliënten hebben niet zozeer te hoge verwachtingen van het winningsplan, maar stellen ten aanzien 
van elke besluitvormingsprocedure de eisen die voortvloeien uit onder meer de Awb, dat wil zeggen 
dat de besluitvorming goed gemotiveerd en voldoende draagkrachtig onderbouwd moet worden. 
Cliënten menen dat het de taak van de minister is om inzicht te krijgen in een winning op een veel 
hoger kennis- en informatieniveau dan waaraan het winningsplan thans voldoet. Er zijn te veel 
onzekerheden die niet in deze of latere besluitvorming voldoende aan de orde worden gesteld. 
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9. Artikel 35 lid 1 onder c Mijnbouwwet luidt: "Het winningsplan bevat voor elk voorkomen binnen het 
vergunningsgebied ten minste een beschrijving van: ( ... ) c. de wijze van winning alsmede de daarmee 
verband houdende activiteiten;" Zoals de Mijnbouwraad opmerkt dient op grond van dit artikel wel 
degelijk in het winningsplan de specifieke uitwerking van de hydraulische stimulatie te worden 
beschreven. Hieronder valt zoals de Mijnraad in haar advies (p. 2 voetnoot 2) opmerkt in ieder geval 
het volume en de samenstelling van de stimulatievloeistof. In de schriftelijke uitzeenzetting van 
Vermilion noch in het verweerschrift van de minister wordt hierover iets opgemerkt. 

Nieuw winningsplan 

10. Cliënten stellen zich nog altijd op het standpunt dat voor de voorliggende activiteiten een nieuw 
winningsplan opgesteld had moeten worden. Ten onrechte is volstaan met een wijziging van het 
geldende winningsplan. Dat terwijl er mogelijk nieuwe boorgaten zullen worden gemaakt en het 
tijdsverloop een volledige afweging van alle belangen en milieu- en natuuraspecten vereist. Zeker na 
de wijzing van artikel 36 Mijnbouwwet, klemt het temeer dat er thans niet een integrale afweging is 
gemaakt. In het verweerschrift wordt door de minister niet overwogen waarom het zo lang nadat de 
oorspronkelijke vergunning en het winningsplan is verleend en goedgekeurd nu niet het moment was 
om een geheel nieuw 'up to date' winningsplan te verlangen met daarbij alle behorende ruime 
afwegingen ook op het gebied van milieu en natuur. Bij een omgevingsvergunning voor milieu zou 
het in een dergelijk geval zeer voor de hand liggen om een volledige revisievergunning te verlangen. 
Dat kan voor een dergelijk ingrijpend onderwerp als gaswinning niet anders mogen zijn. 

11. Cliënten blijven zich daarnaast op het standpunt stellen dat een nieuw winningsplan op z'n plaatst 
was geweest, nu zeker na de wijzing van artikel 36 Mijnbouwwet een integrale afweging voor deze 
locatie nooit is gemaakt. 

Toetsingskader 

12. Wat betreft hetgeen namens Vermilion in de schriftelijke uiteenzetting wordt gesteld over het 
toetsingskader, is juist dat aan de criteria uit artikel 36 lid 1 Mijnbouwwet moet worden getoetst. Ten 
onrechte tracht Vermilion echter het in 2017 toegevoegde criterium 'milieu en natuur', te beperkt uit 
te leggen. Ook is van belang dat in artikel 36 van de Mijnbouwwet genoemde 'veiligheidsbelang' ruim 
moet worden uitgelegd en dat dit betekent dat ook de stress, gezondheidsklachten en vermindering 
van woongenot als gevolg van het grote gevoel van onveiligheid dat leeft, als onderdeel van het 
veiligheidsbelang bij de afweging moeten worden betrokken. Inwoners van cliënten zijn verontrust en 
maken zich grote zorgen over de gaswinning in hun woonomgeving. Hoewel de situatie anders dan in 
Groningen zich (nog) niet geopenbaard heeft wil dat niet zeggen dat de gevoelens van stress, 
onveiligheid en vermindering van woongenot niet tevens bij de inwoners van cliënten spelen. Een 
afweging over deze aspecten is echter niet (zichtbaar) gemaakt voor de onderhavige locaties in dit 
instemmingsbesluit. 

13. Wat betreft het 'kleine velden beleid' is het voor cliënten met name relevant dat de onderhavige 
besluitvorming voor deze locatie onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd is voor wat betreft de 
veiligheidsrisico's. Cliënten lezen echter steeds een algemene verwijzing naar het zogenaamde 'kleine 
velden-beleid', zonder een op de locatie specifieke omstandigheden onderbouwd argument wordt 
gegeven. De redenering van Vermilion en de minister lijkt te zijn dat omdat voor de kleine velden de 
gevaren in het verleden beperkt zijn gebleken er reeds daarom geen veiligheidsproblemen met de 
kleine velden bestaan of kunnen ontstaan. De verwijzing naar het Groningerveld, is niet zo bedoeld 
als ware dit gasveld als zodanig vergelijkbaar met de onderhavige situatie, maar vergelijkbaar is wel 
dat in de ook in Groningse situatie lange tijd risico's eenvoudig van de hand werden gedaan, terwijl 
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een goed onderbouwd onderzoek ontbrak. Naar het oordeel van cliënten zijn ook hier de risico's te 
eenvoudig van de hand gewezen door te wijzen op de risico's die zich tot dusverre bij de kleine 
velden hebben geopenbaard. 

M.e.r.-richtlijn 

5/19 

14. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 32-34) en in het verweerschrift van de minister 
(d.d. 25 april 20191 paragraaf 5) 1 zien cliënten aanleiding om te reageren op de punten die Vermilion 
en de minister hebben aangevoerd ten aanzien van - kort gezegd - het aspect MER. 

15. Zoals in het aanvullend beroepschrift reeds uitvoerig uiteengezet/ is er naar het oordeel van cliënten 
ten onrechte geen MER opgesteld. In de stukken van Vermilion en de minister wordt hierover- kort 
samengevat- opgemerkt dat geen sprake is van een gefaseerde vergunning als bedoeld in (o.a.) het 
arrest We/Is en dat daarom van een m.e.r.-plicht geen sprake is. 1 Cliënten zijn zich bewust van de 
rechtspraak van de Afdeling hierover (bijv. ABRvS 1 april 2020 1 ECLI:NL:RVS:2020:938 en 
ABRvS 3 juli 2019 1 ECLI:NL:RVS:2019:2217). In deze rechtspraak wordt- kort samengevat
overwogen dat het ontbreken van het besluit tot instemming met een winningsplan als besluit 
waarvoor milieueffectrapport moet worden gemaakt in Besluit milieueffectrapportage (hierna: 'Besluit 
m.e.r. ')geen onjuiste implementatie van de m.e.r.-richtlijn oplevert. 

16. In het verweerschrift (d.d. 25 april 20191 p. 8) wordt daarnaast over het feit dat in het verleden 
eveneens geen MER is opgesteld 1 overwogen dat die verplichting in 1994 nog niet bestond. Daarbij 
wordt in het verweerschrift opgemerkt dat aan de mijnbouwinrichting in de jaren na 1994 geen 
m.e.r.-plichtige wijzigingen hebben plaatsgevonden. 

17. Dit alles laat onverlet dat cliënten deze beroepsgrond handhaven en wel vanwege het volgende. 
Cliënten zijn van oordeel dat voor de onderhavige situatie wel degelijk een mer-plicht geldt en wijzen 
er allereerst op dat de vraag of het Besluit merwat betreft het aanwijzen van project-mer-plichtige 
besluiten wel een volledige implementatie van de mer-richtlijn behelst uitdrukkelijk geen acte clair 
betreft. Cliënten verzoeken uw Afdeling dan ook prejudiciële vragen hierover te stellen aan het Hof 
van Justitie. Dat deze uitleg niet glashelder is1 valt ook op te maken uit de reactie van onder meer 
mr. dr. M.A.A. Soppe naar aanleiding van de uitspraak van uw Afdeling van 3 juli 2019 en 
voorgaande uitspraken over dit onderwerp. 2 

18. In het hiernavolgende zullen cliënten uiteenzetten waarom het onderhavige besluit tot instemming 
met het winningsplan wel degelijk een m.e.r.-plichtig besluit betreft. Van belang is ook dat na 3 juli 
2019 nog een arrest is gewezen door het HvJ EU waarin wederom meer duidelijkheid wordt gegeven 
over de uitleg van de m.e.r.-richtlijn. Dit arrest biedt aanknopingspunten voor de hier aan de orde 
zijnde discussie. Naar het oordeel van cliënten is de uitleg van de jurisprudentie van het HvJ EU en 
de m.e.r.-richtlijn zoals thans volgt uit de uitspraken van uw Afdeling te beperkt en wel gelet op het 
volgende. 

19. Naar het oordeel van uw Afdeling volgt uit de m.e.r.-richtlijn niet dat voor het in de uitspraak van 3 
juli 2019 aan de orde zijnde project alsnog een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Deze 
uitleg is naar mening van cliënten niet in overeenstemming met de jurisprudentie van het HvJEU. 
Naar het oordeel van cliënten geldt (in ieder geval) voor de onderhavige situatie dat wel degelijk 

1 HvJ EU 7 januari 20141 ECLI:EU:C:2004:12 (We/Is) en HvJ EU 4 mei 2006 1 ECLI:EU:C:2006:287 
(Commissie/VK en Noord-Ierland). 
2 Zie o.a. M.A.A. Soppe & J. Kevelam, Men R 2019/84 bij ABRvS 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2217. 
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alsnog een MER moet worden opgesteld. Uit de jurisprudentie van het HvJ EU volgt dat alle voor de 
uitvoering van een project benodigde (overheids)besluiten (deelvergunningen) tezamen hebben te 
gelden als de vergunning in de zin van art. 1 lid 2 m.e.r.-richtlijn. In de uitspraak van uw Afdeling 
van 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3156, wordt een veel beperktere uitleg gegeven 
jurisprudentie van het HvJ EU waaruit deze verplichting uitdrukkelijk voortvloeit. Uw Afdeling is van 
oordeel dat het besluit tot instemming van een winningsplan geen 'vergunning' als bedoeld in de 
jurisprudentie van het HvJ EU betreft. 

20. Wat is het instemmingsbesluit dan wel? Dit instemmingsbesluit is naar het oordeel van uw Afdeling 
een naast de winningsvergunning (op basis van de Mijnbouwwet) bestaand besluit over een plan 
waarin de voorgenomen voortgezette wijze van winning beschreven wordt. Van een gefaseerde 
vergunning als bedoeld in de arresten van het HvJ EU is volgens de minister en uw Afdeling geen 
sprake. Cliënten kunnen zich niet verenigen met deze uitleg gelet op de jurisprudentie van het Hof 
van Justitie over dit onderwerp. Uitdrukkelijk wijzen cliënten in het licht van deze discussie op het 
arrest van het HvJ EU 3 maart 2011, C-50/09, ECLI:EU:C:2011:109. In r.o. 51 van dat arrest wordt 
uiteengezet, dat in Ierland voor bepaalde projecten twee afzonderlijke besluiten nodig zijn: een 
ruimtelijke-ordeningsvergunning en een vergunning die handelt over "met verontreiniging 
samenhangende aspecten". 

21. Het HvJ EU overweegt onder verwijzing naar de Europese Commissie dat die beide vergunningen 
tezamen de vergunning in de zin van art. 1 lid 2 m.e.r.-richtlijn vormen en heeft er geen bezwaar 
tegen dat die vergunning "in twee opeenvolgende etappes" wordt verleend. Kortom een 
deelvergunning is toegestaan. Wèl is het Hof van oordeel dat de Commissie het bezwaarlijk vindt dat 
de m.e.r.-plicht in de Ierse wetgeving uitsluitend is verbonden aan de ruimtelijke
ordeningsvergunning en er niet is voorzien in een afstemming voor wat betreft het uit te voeren MER 
voor deze vergunning en de vergunning voor de verontreinigingsaspecten (zie r.o. 52). De Commissie 
wijst erop, dat voor de Ierse situatie geldt dat de tweede vergunning kan worden aangevraagd en 
verleend zonder dat er (al) een MER is gemaakt. De Ierse wetgeving vereist namelijk niet dat eerst 
de ruimtelijke-ordeningsvergunning (met MER) moet worden verleend, voordat de vergunning voor 
de verontreinigingsaspecten kan worden aangevraagd/verleend. Dit vormt voor het HvJ EU al 
voldoende reden voor het oordeel dat de Ierse wetgeving strijdig is met de m.e.r.-richtlijn. Voor de 
onderhavige besluitvorming inzake het winningsplan geldt naar het oordeel van cliënten dat in deze 
situatie ten onrechte geen afstemming bestaat tussen de deelbesluiten. Het onderhavige 
instemmingsbesluit met de milieuvergunning tezamen vormt de vergunning ex art. 1 lid 2 m.e.r.
richtlijn. Het HvJ EU eist niet dat voor alle deelvergunningen apart een MER moet worden gemaakt. 
Maar het HvJ EU vereist wel dat er moet zijn voorzien in een regeling hoe bij het niet uitvoeren van 
een MER afstemming en onderzoek plaatsvindt. In beginsel impliceert zulks ook dat eerst de m.e.r.
plichtige deelvergunning moet worden verleend, alvorens de overige deelvergunningen kunnen 
worden aangevraagd/verleend. 

22. Het HvJEU heeft uitgemaakt dat er omstandigheden kunnen zijn dat een deelvergunning al wordt 
verleend voordat het MER wordt opgesteld (HvJ EU 7 januari 2004, C-201/02, ECLI:EU:C:2004:12). 
Voor deze uitzondering gelden wel strenge voorwaarden. Ten eerste moet in het kader van de 
overige nadien te verlenen (deel)vergunningen worden geverifieerd (op grondslag van art. 3 m.e.r.
richtlijn) of er redenen zijn om een reeds in een eerder stadium van de totale vergunningverlening 
opgestelde (project-)MER al dan niet deels aan te vullen en/ of te actualiseren in verband met 
gewijzigde omstandigheden in het project of de projectomgeving. Voor het onderhavige 
instemmingsbesluit is dat echter niet gebeurd. Ook kan de situatie zich voordoen dat bij de 
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deelvergunning de milieugevolgen (nog) niet kunnen worden onderscheiden. Zodra een besluit 
milieunormen reguleert zullen de milieugevolgen ook inzichtelijk gemaakt moeten worden en dient er 
een MER te worden opgesteld dan wel reeds voorhanden te zijn. Allereerst geldt dat de 
milieugevolgen bij dit winningsplan deels inzichtelijk worden en deels inzichtelijk( er) zouden moeten 
zijn, nu het winningsplan de wijze van winning reguleert. Overigens gaat ook niet later in het proces 
alsnog een MER uitgevoerd worden. Voor het werkprogramma geldt eveneens geen m.e.r.-plicht. 
Daarom stellen cliënten zich op het standpunt dat de informatie die nu wordt doorgeschoven naar het 
werkprogramma reeds voor dit instemmingsbesluit beschikbaar moet zijn en beoordeeld moet 
worden. 

23. Bij dit alles komt nog dat in maart 2019 door de Europese Commissie een 
ingebrekestellingsprocedure is gestart over de Nederlandse omzetting van de m.e.r.-richtlijn. De 
Minister van IenW heeft aangegeven dat zij vanwege het vertrouwelijke karakter van de stukken niet 
specifiek kan ingaan op de bezwaren van de Europese Commissie. In het AD is hier echter wel enige 
informatie verschenen. In het AD3 wordt opgemerkt: "De Commissie blijkt er grote moeite mee te 
hebben dat Nederland bij de vergunningenprocedure voor de aanleg van een luchthaven het 
vaststellen van alle vliegroutes niet gelijk meeneemt als 'essentiële factor' in de beschrijving van het 
project. Terwijl alleen zo duidelijk kan worden welke milieueffecten de luchthaven in totaal oplevert 
en hoe groot die effecten zullen zijn. Nederland werkt verder in fasen om toestemming te verlenen 
voor een luchthaven. Dat vindt Brussel goed, maar dan moet de MER in principe pas plaatsvinden als 
álle effecten op het milieu kunnen worden vastgesteld. Zo wordt volgens de Commissie voorkomen 
dat er een eindakkoord ligt zonder dat 'aanzienlijke directe of indirecte gevolgen' voor het milieu 
helder zijn. Alleen, ons kabinet meent dat het voor het vaststellen van een luchthavenbesluit genoeg 
is om de vliegroutes van en naar de luchthaven en de verwachte verkeersverdeling over deze routes 
in het MER te beschrijven, maar niet te beoordelen. De echte vaststelling van de vliegroutes zou 
namelijk helemaal géén fase vormen van onze milieuvergunningsprocedure. Dus hoeft er volgens 
Nederland geen nieuwe MER te worden gemaakt bij die routebepaling." Cliënten zien grote 
gelijkenissen met deze beschreven bezwaren van de Europese Commissie en de onderhavige 
besluitvorming omtrent gaswinning. Immers met het onderhavige besluit (en deels zelfs in het 
daarna nog op te stellen niet appellabele werkprogramma) wordt niet onderzocht in een MER wat de 
effecten zijn van de nog te boren aftakkingen, nieuwe boorgaten en de intensiteit van de 
frackingwerkzaamheden. Ook de samenstelling van de frackingsvloeistof is onbekend en had in het 
kader van dit instemmingsbesluit bekend moeten zijn en vervolgens onderzocht moeten worden voor 
wat betreft de milieu-effecten. De milieueffecten van de verlenging van de activiteit is niet in een 
MER onderzocht. Het winningsplan had pas opgesteld mogen worden zou als alle informatie hierover 
bekend is en op basis van die informatie had dan een MER opgesteld moeten worden. Nu ligt ook hier 
een eindbesluit (instemming met winningsplan) zonder dat de aanzienlijke directe of indirecte 
milieueffecten bekend zijn of zijn onderzocht. In de onderhavige situatie worden deze effecten nooit 
inzichtelijk nu ook in het verleden geen MER is gemaakt en in de toekomst niet meer gemaakt zal 
worden. Dat is in strijd met de jurisprudentie van het HvJ EU. 

24. Ook de Nederlandse m.e.r.-regelgeving voorziet niet in enige afstemming tussen het verplicht 
opstellen van een (project)MER en de niet mer-(beoordelings)plichtige deelvergunningen, zoals aan 
de orde dit instemmingsplanbesluit voor het winningsplan. Een MER had dan ook opgesteld moeten 

3 Zie digitaal via: https: //www .ad .nl/privacy-gate/accept?redirectUri=%2fpolitiek%2fnederland-in-de
clinch -met-brussel-over-milieueffecten-
vlieg routes% 7eafdd9a 73%2f&pwv= 2&pws=functional% 7Ca na lytics% 7Ccontent recommendation% 7Cta r 
geted advertising%7Csocial media&days=3650&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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worden. Dit klemt temeer nu ingevolge het thans geldende art. 36 lid 1 sub c en sub d Mijnbouwwet 
vast staat dat de (nadelige) gevolgen voor natuur en milieu moeten worden betrokken bij het besluit 
over instemming met een winningsplan. Er is uit hoofde van de Mijnbouwwet dan (ook) geen beletsel 
(meer) om bij het nemen van een instemmingsbesluit de resultaten van een MER te betrekken. 

25. Bij dit alles komt nog dat het Besluit MER voorziet in categorie C 17.2 "De winning van aardolie en 
aardgas dan wel de wijziging of uitbreiding daarvan." Juist in het winningsplan staat de wijze van 
winning. Artikel 34 Mijnbouwwet luidt: "Het winnen van delfstoffen vanuit een voorkomen geschiedt 
overeenkomstig een winningsplan." Naar het oordeel van cliënten dient het winningsplan wel degelijk 
aan een m.e.r.-plicht onderworpen te worden, omdat in dit besluit (en het werkprogramma) de 
daadwerkelijk effecten op milieu en omgeving inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Samen met de 
milieuvergunning vormt het besluit tot goedkeuring van het winningsplan (incl. werkprogramma) een 
vergunning als bedoeld in de mer-richtlijn. 

26. Voor de milieueffecten die het gevolg zijn van dit instemmingsbesluit en het gehele project kan 
gedacht worden aan effecten in de bodem (zoals verontreiniging door frackingsvloeistof) effecten van 
extra boorgaten (het gat maken lijkt op zichzelf reeds een milieueffect), effect op grondwater als 
gevolg van doorboren van afsluitende lagen, aftakkingen, effecten voor bodemtrilling en bodemdaling 
etc., maar ook de uitstoot van stikstof op Natura 2000-gebieden en de mogelijke effecten van de 
gaswinning op de kwaliteit van de menselijke woon- en leefomgeving. Gelet op de formulering van 
categorie C17.2, kan worden opgemaakt dat de winning centraal staat in deze m.e.r.-categorie en 
juist het winningsplan geeft daaraan invulling. 

27. Indien en voorzover uw Afdeling van oordeel is dat van een (deel)vergunning niet kan worden 
gesproken geldt in ieder geval dat dit instemmingsbesluit ziet op een project in de zin van de m.e.r.
richtlijn. De m.e.r -richtlijn richt zich uitsluitend op projecten in de zin van art. 1 lid 2 van die richtlijn. 
Het projectbegrip is in de mer-richtlijn gedefinieerd als "de uitvoering van bouwwerken of de 
totstandkoming van andere installaties of werken en andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, 
inclusief de ingrepen voor de ontginning van bodemschatten. In de gaswinningsuitspraak van uw 
Afdeling van 15 november 2017 wordt overwogen dat voor besluiten over vergunde projecten die 
"ongewijzigd - dat wil zeggen: zonder werken of ingrepen die de materiële toestand van de plaats 
veranderen - blijven", er geen sprake is van een "(wijziging van een) project waarvoor alsnog een 
milieueffectrapport zou moeten worden opgesteld". In het arrest van het Hof van 29 juli 2019 
(ECLI:EU:C:2019:622) heeft het Hof de reikwijdte van dit project-begrip nader toegelicht. In dit arrest 
stond de Belgische wet centraal waarmee de verlenging van de levensduur van twee kerncentrales 
werd bepaald. Het Hof overweegt dat "een wetgevingshandeling niet kan worden geacht een project in 
detail te hebben vastgesteld in de zin van artikel 1, lid 4, van de MES-richtlijn, wanneer zij niet ziet op 
alle onderdelen van het project die voor de beoordeling van de milieueffecten nodig zijn, of wanneer 
zij noopt tot de vaststelling van andere handelingen om de opdrachtgever het recht te geven het project 
uit te voeren" (zie in die zin arrest van 16 februari 2012, Solvay e.a., C-182/10, EU:C:2012:82, punt 
34 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Voor wat betreft de in het arrest van 29 juli 2019 aan de orde 
zijnde wettelijke Belgische regeling geldt zo overweegt het Hof dat "vanaf hun vaststelling door de 
nationale wetgever de essentiële kenmerken van het project definiëren en a priori niet meer worden 
geacht besproken of ter discussie gesteld te worden." Dat is voor het aan de orde zijnde winningsplan 

waarmee wordt ingestemd, niet anders. 

28. In het arrest van het HvJ EU van 29 juli 2019 acht het hof van belang dat de in het hoofdgeding aan 
de orde zijnde maatregelen samen met de moderniseringswerkzaamheden die daarmee onlosmakelijk 
verbonden zijn, bovendien een project in de zin van artikel 1, lid 2, onder a eerste streepje, van de 
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m.e.r.-richtlijn vormen. Om die reden is er volgens het Hof sprake van gevolgen voor de materiële 
toestand van de betrokken plaatsen. In deze context overweegt het Hof dat deze wet kan worden 
aangemerkt als een vergunning in de zin van artikel 1, lid 2, onder c van de m.e.r.-richtlijn, of- gezien 
de essentiële kenmerken ervan - op zijn minst de eerste fase van de vergunningsprocedure voor het 
project in kwestie te vormen. Wat betreft de vraag of de milieueffectbeoordeling ook betrekking behoort 
te hebben op de werkzaamheden die onlosmakelijk verbonden zijn met de in het hoofdgeding aan de 
orde zijnde maatregelen, geldt dat zulks het geval is zo overweegt het Hof indien zowel die 
werkzaamheden als de mogelijke milieueffecten ervan in die fase van de vergunningsprocedure 
voldoende kunnen worden bepaald. Niet valt in te zien waar het onderhavige instemmingsbesluit gelet 
hierop niet eveneens als "vergunning" kan worden aangemerkt en de toegestane activiteiten (en 
daarmee onlosmakelijk verbonden activiteiten) als project. 

29. Het Hof overweegt nadrukkelijk dat moet worden "beoordeeld of maatregelen als die welke in het 
hoofdgeding aan de orde zijn, samen met de werkzaamheden waarmee zij onlosmakelijk verbonden 
zijn, kunnen vallen onder- kort gezegd- de reikwijdte van de m.e.r.-richtlijn. 

30. "De in het hoofdgeding aan de orde zijnde maatregelen, die tot gevolg hebben dat de duur van de 
vergunning voor de industriële elektriciteitsproductie van de twee centrales in kwestie - die voordien 
bij de wet van 31 januari 2003 was beperkt tot veertig jaar - met een aanzienlijke periode van tien 
jaar wordt verlengd, moeten in samenhang met de aanzienlijke renovatiewerken die vereist zijn wegens 
de verouderde staat van deze centrales en met de verplichting om ze in overeenstemming te brengen 
met de veiligheidsvoorschriften, worden geacht risico's op milieueffecten met zich mee te brengen die 
qua omvang vergelijkbaar zijn met de risico's die zich voordeden bij de oorspronkelijke ingebruikname 
van die centrales." Dat is voor de instemming met dit winningsbesluit niet anders. 

31. Het instemmingsbesluit voor het winningsplan moet als een dergelijk deelbesluit of als zelfstandig 
project worden gezien, nu hiermee ook het maken van aftakkingen, nieuwe boorgaten en toepassen 
van frackingactiviteiten mogelijk wordt. Er is sprake van een verlenging van de duur en verhoging van 
de intensiteit van de winningsactiviteiten. Onlosmakelijk hiermee verbonden zijn werkzaamheden en 
activiteiten zoals het boren van aftakkingen en aanleggen van nieuwe boorgaten. Een deel van deze 
activiteiten wordt nader uitgewerkt in een 'werkprogramma' maar dat werkprogramma is niet 
appellabel en daarvoor geldt in het geheel geen mer-plicht. Het MER dient derhalve nu bij het 
instemmingsbesluit te worden opgesteld. 

32. Deze activiteiten kunnen niet anders dan een wijziging van de materiele toestand van de omgeving 
en het milieu gezien worden. Onlosmakelijk met deze werkzaamheden zijn de activiteiten verbonden 
waarvan de milieueffecten in feite pas via het werkprogramma inzichtelijk worden. Dat het in de 
bodem brengen van frackingvloeistof als fysieke ingreep en daarmee project kan worden aangemerkt 
kan onder meer worden opgemaakt uit het arrest van het HvJ EU d.d. 7 november 2018 
(ECLI:EU:C:2018:882) (inzake het PAS) waarin wordt overwogen dat: "niet (valt) uit te sluiten dat 
het op of in de bodem brengen van meststoffen in elk geval onder het begrip "project" in de zin van 
artikel 1, lid 2, onder a, van de MER-richtlijn vallen." Daartoe wordt overwogen dat bemesting 
immers de eigenschappen van de bodem kan veranderen, aangezien de bodem met voedingsstoffen 
wordt verrijkt, en dus een ingreep in de zin van dat artikel 1, lid 2, onder a, zijn waardoor de 
materiële toestand van de plaats wijzigt." Ook frackingvloeistof wordt in de bodem gebracht, nota 
bene om te bewerkstelligen dat de bodem verandert. Namelijk de vloeistof wordt met kracht 
ingebracht en dient om aardgas uit de poriën van steenlagen te onttrekken daarbij komt nog dat een 
deel van de vloeistof achterblijft in de bodem. 
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Fracking en werkprogramma 

33. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion wordt (alinea 55 en 56) gesteld dat er een onderscheid 
gemaakt moet worden tussen hydraulische stimulatie (fracking) bij conventionele gaswinning en bij 
schaliegaswinning. Vermilion wijst erop dat de wetgever de keuze heeft gemaakt om hydraulische 
stimulatie met name met behulp van een werkprogramma te reguleren. Voorts zouden het 
Mijnbouwbesluit, REACH en de eLP-verordening rechtstreeks geldende regels bevatten waaraan moet 
worden voldaan. 

34. Met betrekking tot het gestelde onderscheid tussen hydraulische stimulatie bij conventionele 
gaswinning en bij schaliegaswinning, wat daarvan ook zij, merken cliënten op dat dit in het 
voorliggende geval irrelevant is. Immers, in het voorliggende concrete geval gaat het er in de kern 
om dat er bodemingrepen worden toegestaan zonder dat daarvoor specifiek onderzoek is ingesteld. 

35. Cliënten constateren wederom dat verwezen wordt naar het nog op te stellen werkprogramma. Juist 
de omstandigheid dat in het (nog op te stellen) werkprogramma een precieze uitwerking zal volgen 
van de gaswinning (en het milieu), maakt dat er op dit moment nog veel onduidelijk en onzeker is. 
Dit klemt temeer nu het werkprogramma niet appellabel is. Naar het oordeel van cliënten leggen 
zowel de minister als Vermilion de nadruk ten onrechte op het nog op te stellen werkprogramma. 
Daarmee wordt het toetsingskader voor het voorliggende besluit miskend. In het kader van (het 
besluit tot instemming met) het voorliggende winningsplan, dient op grond van de artikelen 34, 35, 
36 van de Mijnbouwwet en met inachtneming van de specifieke omstandigheden van het geval, de 
zekerheid verkregen te worden dat er géén nadelige gevolgen optreden voor de (veiligheid van de) 
mens, milieu en/of natuur (artikel 36 lid 1 van de Mijnbouwwet). Deze zekerheid dient dus al reeds in 
deze fase- en dus ten tijde van het instemmingsbesluit- te zijn verkregen. Kortom, er dient aan het 
voorzorgsbeginsel te worden getoetst. 

36. Het werkprogramma kan nog slechts als een informatievoorziening in verband met werkzaamheden 
in of aan putten en boorgaten van aanvullende betekenis zijn, maar kan niet de toetsing van het 
winningsplan vooruitschuiven. Het werkprogramma heeft dus niet tot doel de (negatieve) effecten 
voor o.a. het omliggende milieu, het grond- en drinkwater, omwonenden en de gebruikers van de 
biosfeer in de omgeving door middel van een (nadere) specifieke risicoanalyse in kaart te brengen. 
De onderzoeks- en beoordelingsplicht ten aanzien van deze aspecten berust bij de minister in 
verband met de instemming met een winningsplan en niet bij SodM in verband met een aan haar 
toegezonden werkprogramma. Kortom, de effectenanalyse dient al bij het instemmingsbesluit 
verricht te zijn en overgelegd te worden. 

Winningsplan bevat onvoldoende informatie 

37. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 58) stelt Vermilion dat in het winningsplan een 
beschrijving van de hydraulische stimulatie (fracking) staat, dat de bodembeweging van hydraulische 
stimulatie is geadresseerd en dat de risico's voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken 
met een risicobeoordeling zijn geadresseerd. Het winningsplan bevat daarmee, aldus Vermilion, alle 
informatie die de minister en zijn adviseurs nodig hebben om het winningsplan te kunnen toetsen. 

38. Ook in het verweerschrift wordt overwogen dat alle benodigde informatie beschikbaar is. De plaats 
van de aftakkingen in een bestaande put of het eventueel boren van een nieuwe put zou alleen 
relevante informatie zijn voor de beantwoording van de vraag of sprake is van doelmatig beheer in de 
zin dat al het aanwezige gas kan worden gewonnen. Deze informatie zou niet relevant zijn voor de 
afweging van andere belangen. Niet valt in te zien, waarom het aantal aftakkingen, de locatie van 



• 
I 11/19 

A D V 0 C A T E N 

aftakkingen en eventuele nieuwe boorgaten geen invloed en effecten kunnen hebben op milieu en 
natuur zodat voor de beoordeling van dit onderwerp deze informatie wel degelijk van belang is. 
Immers het boren van een nieuwe put zal effect hebben op natuur en milieu, het is slechts de vraag 
hoe groot en ingrijpend dat effect is. Maar aftakkingen en extra boorgaten leveren een (extra) 
ingreep in de bodem. Welk effect zo'n fysieke ingreep heeft voor natuur en milieu dient te worden 
onderzocht en daarom dient deze informatie niet pas in het werkprogramma bekend te worden. Al 
deze beschrijvingen en onderzoeken worden nu doorgeschoven naar het werkprogramma. Dat is in 
strijd met het bepaalde in artikel 35 ev. Mijnbouwwet 

39. In de Memorie van Toelichting bij artikel 36 Mijnbouwwet wordt uitdrukkelijk overwogen dat in het 
winningsplan de wijze en het tempo van de winning beschreven moet worden. Nogmaals merken 
cliënten op dat zonder informatie over de boorgaten (aantal, locatie, diepte), aftakkingen (aantal, 
locatie, diepte) samenstelling van de frackingvloeistof en het aantal fracks de milieueffecten niet 
volledig in kaart gebracht worden. Zo is het aantal fracks en de samenstelling van de vloeistof 
relevant voor het in kaart brengen van de "wijze" van winnen en het "tempo" van de winning. Het 
instemmingsbesluit kan niet in stand blijven nu het winningsplan niet in overeenstemming is met 
deze eisen en het bepaalde in artikel 35 lid 1 onder c Mijnbouwwet 

40. Cliënten stellen vast dat deze weerlegging door Vermilion dat wel alle benodigde informatie aanwezig 
is, feitelijk onjuist is. Cliënten hebben hun zorg geuit over de impact van fracken. Het fracken zorgt 
voor een verhoogd risico op verstoringen in de ondergrond en eventuele schade aan de ondergrondse 
winningsinstallatie. Effecten hiervan kunnen doorwerken naar de ondergrond en het milieu binnen de 
gemeenten en provincie. Ook is in het aanvullend beroepschrift gewezen op de onzekerheid over de 
(chemische) samenstelling en eigenschappen van de frackvloeistof, de onduidelijkheid over de 
hoeveelheid frackvloeistof die achterblijft en de risico's die hieraan verbonden zijn voor het milieu en 
de natuur op korte én lange termijn. Op deze aspecten wordt niet ingegaan in de schriftelijke 
uiteenzetting van Vermilion. Wat betreft het aantal fracks wordt in het verweerschrift van de minister 
overwogen dat er "weliswaar geen limiet" is opgenomen voor het aantal toe te passen 
behandelingen, maar dat uit de beschrijving in het winningsplan voldoende duidelijk volgt dat het 
"incidentele stimulatie bij conventionele gaswinning betreft". Een begrip als "incidenteel" is 
onvoldoende bepaald en geeft geen enkel inzicht in het aantal mogelijk toe te passen fracks. Niet valt 
in te zien hoe bijvoorbeeld milieu- en natuureffecten beoordeeld kunnen worden aan de hand van een 
dergelijk vaag begrip als 'incidenteel'. 

41. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 59) wijst Vermilion erop dat in de 
risicobeoordeling aandacht besteed wordt aan de Loon op Zand-velden en dat het seismisch risico als 
gevolg van hydraulische stimulatie zeer laag is. Ter bevestiging haalt Vermilion het rapport 
'Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische conventionele 
frackoperaties' van TNO d.d. 11 september 2018 aan. 

42. Cliënten plaatsen de nodige kanttekeningen en vraagtekens bij het betoog van Vermilion. Immers, 
zowel in de risicoanalyse als in het rapport van TNO worden de bevindingen gebaseerd op 'historische 
data'. Maar, over de 'historische data' wordt bijvoorbeeld in het rapport van TNO (d.d. 11 september 
2018, p. 23) al aangegeven dat 131 van de 245 frackoperaties binnen de scope van de screening 
dateren van vóór 1986 waarin de seismische monitoring ontoereikend was om geïnduceerde 
seismiciteit waar te nemen. In dit rapport staat onder meer: 



"131 van de 245 trackoperaties binnen de scope van deze screening dateert uit de periode van 
voor 1986 (Figuur 4.1) waarin de seismische monitoring ontoereikend was om geïnduceerde 

seismiciteit waar te nemen onder een magnitude van 2,5 op de Schaal van Richter.". 4 
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43. Kortom: met betrekking tot in ieder geval meer dan de helft van de frackoperaties zijn er géén 
gegevens beschikbaar. Vandaar ook dat in de - door Vermilion aangehaalde - conclusie de 
bewoordingen "voor zover de beschikbare gegevens toestaan" wordt gebruikt. Er is veel onbekend en 
veel onzeker. 

44. De seismische risico's zijn - zeker in relatie met de frackenactiviteiten - onvoldoende inzichtelijk 
gemaakt. Uit onderzoek van SodM blijkt dat een frack bij gaswinning in Nederland nog niet tot een 
geïnduceerde beving heeft geleid ((aard)beving binnen 1 maand na het fracken). Echter of de 
frackactiviteiten en de extra gaswinning na het fracken gevolgen heeft voor de inputparameters in de 
seismische risicoanalyse (SRA) is niet onderzocht. Ten onrechte. Het is immers gelet op hetgeen men 
met fracken wenst te bewerkstelligen, te weten gas vrij maken welk gas nu in het gesteente zit 
"opgesloten" zeer wel aannemelijk dat fracken invloed heeft op de parameters breukdichtheid en 
gesteentestijfheid, waardoor de SRA mogelijk een andere uitkomst heeft. 

45. Vermilion (Zie screenshot hierna van bijlage 14.1) heeft de risicobeoordeling uitgevoerd conform 
'Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning'. 5 In de eerste stap 
wordt het potentiele vermogen van het gasveld om aardbevingen te genereren bepaald, volgens de 
correlatie die door TNO is opgesteld in het rapport: "Deterministische hazard analyse voor 
geïnduceerde seismiciteit in Nederland, 2012, R10198". Deze resultaten van de studie gelden voor 
bevingen gerelateerd aan gaswinning. Over de kans op beven door andere oorzaken kunnen volgens 
het rapport geen conclusies worden getrokken. Let wel, dat houdt in dat ook voor het fracken (te 
weten een 'andere oorzaak' dan gaswinning) en het boren? geen conclusies getrokken kunnen 
worden. Er had dan ook voordat met het winningsplan kon worden ingestemd naar de risico's van 
bevingen in verband met de toe te passen frackingwerkzaamheden onderzoek verricht moeten 
worden. Dit alles klemt temeer nu voor dit veld is geconcludeerd dat sprake is van een 
verwaarloosbaar risico en er daarom geen nadere onderzoeken zijn verricht, terwijl het betrekken 
van de risico's als gevolg van het fracken en boren ontbreekt en mogelijk tot een andere uitkomst 
van de SRA had geleid. 

4 Rapport TNO 'Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische conventionele 
frackoperaties', d.d. 18 september 2018, p. 25. 
5 Tijdelijke leidraad voor adressering Mbb. 24.1.p Versie 1.2, SodM, 1 februari 2016) 
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14,1 Algemeen k~der voor Seismische Risico Amllyse 

kader en de h~er beschreven methodtek IS gebaseerd op Method1ek Voor RISicoanalyse Ornlrent 
Geindureerde Bevmgen G<:tswmmng, TtJdelijke Letdraad Voor Mbb 24 1 p, 

februan 2016, Staatstoeztcht op de MIJnen (SodM) (Ref 5] 

risicoproftel vast te stellen van een voorkomen wordt een 
voorkomen volgens een dat bestaat urt drre stappen dne stappen 

weergegeven 1n Ftguur 7· I van de uitkomsten van de versetullende 1ndtv1duele 
stappen worden vervolgstappen genomen 

Nlve;,u 1: Screening Potentieel 
In deze stap wordt het potenbete vermogen van het gasveld om aardbevtngen te genereren bepaald 
Dit potentiele vermogen wordt bepaald aan de hand van de correlatie die is opgesteld door TNO m de 
studie Determimstische Hazard Analyse voor Gemduceerde Setsmiciteit m Nederland [Ref 3 en 4) 

Voor velden d1e op bas1s van deze mittële analyse een verwaarloosbare kans hebben om 
gemduceerde bevmgen te genereren, 1s het met noodzake~jk om aanslwtende mveaus 2 en 3 te 

lndten de kans op een getnduceerde bev1ng n1et verwaarloosbaar IS, zullen er aanvulJende 
berekeningen worden uitgevoerd om de sterkte van een potenhele getnduceerde bev1ng te kunnen 

Als de moment, M) van een potenhèle bevtng boven de 2 5 
hgt, dan zal risico analyse verder u1tgebre1d met matnx (niveau 

Fracking en blootstelling gevaarlijke risico's 

46. Met betrekking tot het door de minister en nadien ook door Vermilion aangehaalde rapport van TNO 
(d.d. 11 september 2018) merken cliënten graag nog het volgende op. In het verweerschrift van de 
minister (d.d. 25 april 2019, p. 13-14) wordt eveneens het rapport van TNO (d.d. 11 september 
2018) aangehaald. De minister concludeert6 : 

"TNO onderschrijft, in algemene zin, de bevindingen van SodM in de rapportage van 2016. Er zijn 
geen aanwijzingen gevonden dat fracking nadelige effecten voor mens en milieu heeft 

veroorzaakt binnen de vijf door SodM aangewezen potentiële risico-elementen.". 

47. Cliënten wijzen er evenwel op dat met deze rapportages niet de zekerheid is verkregen dat er geen 
aantoonbare effecten voor mens en milieu optreden als gevolg van fracking. Immers, in het rapport 
worden verschillende voorbehouden gemaakt. Zie bijvoorbeeld de volgende passage over de 
blootstelling van de mens aan gevaarlijke stoffen: 

"10.2 Bevindingen: Op basis van de beschikbare rapportages is niet gebleken dat zich bij een 
trackoperatie een gebeurtenis met nadelige effecten heeft voorgedaan, waarbij de mens is 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen (Bijlage E). Hierbij dient te worden opgemerkt dat het niet 
mogelijk is om te bepalen of de registratie van deze gegevens compleet is en goed is 
gearchiveerd. Er is geen aanwijzing dat er specifieke monitoringsactiviteiten zijn uitgevoerd om 
dit onderwerp te volgen. Daarnaast maken eventuele lange termijneffecten van blootstelling geen 
deel uit van deze rapportages. 

6 Verweerschrift 25 april 2019, p. 14. 



In overleg met SodM is besloten dit onderwerp binnen dit onderzoek niet verder uit te werken. 

Conclusies: Het onderdeel blootstelling van de mens aan gevaarlijke stoffen als gevolg van 
fracking activiteiten valt goeddeels buiten de scope van deze inventarisatie. Het is daarom niet 
mogelijk een sluitende conclusie te verbinden aan de bevindingen van dit deel van het 

onderzoek. "7 
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48. Uit het rapport van TNO d.d. 11 september 2018 kan dan ook niet de conclusie worden getrokken dat 
fracking geen nadelige effecten voor mens en milieu veroorzaakt. 

49. Niet alleen het aantal fracks maar ook de samenstelling van de frackingvloeistof is tot op heden 
onbekend zodat de effecten voor milieu en natuur niet op een adequaat en volledige wijze getoetst 
kunnen zijn. Er staat vast dat een deel van de frackingvloeistof achterblijft in de bodem en dat sprake 
zal zijn van een chemische vloeistof. Dit bij elkaar vereist dat de effecten van een chemische stof die 
deels achterblijft in de bodem onderzocht moet worden, zodat niet over (enkele of vele) jaren pas zal 
worden ontdekt wat de schadelijke gevolgen zijn. Dat terwijl er op dat moment geen maatregelen 
meer getroffen kunnen worden om het mogelijk reeds ontstane leed te voorkomen. Het 
voorzorgbeginsel verplicht daar toe. Er dient nu onderzoek gedaan te worden en daarom dient de 
samenstelling van de vloeistof alsmede de effecten van de in de bodem achterblijvende vloeistof te 
worden onderzocht. Ook dient te worden onderzocht welke concentraties van deze vloeistof in de 
bodem al dan niet veilig zijn en daarmee tot welke frequentie de fracks beperkt moeten worden. Maar 
ook voor de beantwoording van de vraag of er bijvoorbeeld een minimaal tijdsbestek tussen de 
verschillende fracks moet zitten om wellicht effecten te kunnen mitigeren of beperken. 

Regulering hydraulische stimulatie 

50. Verder stelt Vermilion in de schriftelijke uiteenzetting (alinea 61) dat hydraulische stimulatie op 
zichzelf niet kwalificeert als het winnen van aardgas. Daarom zou, aldus Vermilion, hydraulische 
stimulatie niet rechtstreeks onder het winningsplan vallen (maar onder andere (algemene) regels). 
Hydraulische stimulatie zou, aldus Vermilion, niet op zichzelf rechtstreeks door het gebod van artikel 
34 lid 3 jo. lid 1 van de Mijnbouwwet worden bestreken. Hydraulische stimulatie zou in het 
werkprogramma gereguleerd worden. 

51. Clienten begrijpen dit niet aangezien het winningsplan naar het oordeel van cliënten nu juist 
kaderstellend is, ook voor de hydraulische stimulatie dat als hulpmiddel wordt ingezet voor de wijze 
van het winnen van aardgas. Immers, deze werkwijze wordt uitdrukkelijk in het winningsplan 
beschreven, maar zonder de benodigde details voor de milieueffecten. 

Hydraulische stimulatie - werkprogramma 

52. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 63, 65 en 67) stelt Vermilion dat het een 
recente en bewuste keuze is van de wetgever om hydraulische stimulatie met name via een 
werkprogramma te reguleren. De minister kan naar het oordeel van cliënten niet een deel van de 
onderzoeken en onderbouwingen doorschuiven naar het moment waarop het werkprogramma wordt 
opgesteld. Zeker niet nu het werkprogramma een niet appellabel besluit betreft. Dit blijkt overigens 
ook uit het advies van de Mijnraad (d.d. 22 januari 2018) dat aan het bestreden besluit ten grondslag 
is gelegd. Daarin staat: 

7 Rapport TNO 'Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische conventionele 
frackoperaties', d.d. 18 september 2018, p. 64. 
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"( .. .) Dat neemt niet weg dat, zoals de provincie in haar advies terecht opmerkt, fracken gevoelig 
ligt in de publieke opinie. Dat moet reden zijn om open, tijdig en volledig te communiceren over 
het fracken, zowel over de fracking die hier in het verleden plaatsgevonden heeft als over de 
voorgenomen toekomstige fracking. In dat verband merkt de Mijnraad op dat het winningsplan de 
hydraulische stimulering alleen in algemene zin beschrijft. De specifieke uitwerking, waaronder 
bijvoorbeeld het volume en de samenstelling van de stimulatievloeistof, zullen worden vermeld in 
het werkplan dat door de SodM zal worden beoordeeld. Dit terwijl de Mijnbouwwet [in een 
voetnoot verwijst de Mijnraad naar artikel 35 eerste lid aanhef en onder c van de Mijnbouwwet, 
toevoeging mijnerzijds, RB] vereist dat de wijze van winning alsmede de daarmee verband 
houdende activiteiten in het winningsplan beschreven worden. In tegenstelling tot het 
instemmingsbesluit voor het winningsplan doorloopt het werkplan niet een openbare 
voorbereidingsprocedure met inspraakmogelijkheid voor omwonenden en advisering door 
overheden, SodM, TNO, Tcbb en Mijnraad, maar wordt het alléén aan SodM voorgelegd." 

53. Cliënten begrijpen de lezing van Vermilion op dit punt dan ook niet, gelet op het voorgaande citaat. 

54. Cliënten stellen bovendien vast dat het werkprogramma géén instemming van de minister behoeft. 
Ook bestaat geen wettelijke publicatieplicht van het werkprogramma. Voor rechtzoekenden bestaat 
geen mogelijkheid voor bezwaar en beroep tegen een (al dan niet) door de uitvoerder (in dit geval 
Vermilion) opgesteld werkprogramma. Ook de minister hecht waarde aan het feit dat voorafgaand 
aan de uitvoering van de frackwerkzaamheden een werkprogramma bij Sodm moet worden 
ingediend. Let wel, een dergelijk werkprogramma wordt niet ter toetsing aan de minister voorgelegd 
en hiertegen staat geen rechtsbescherming open. De echt relevante milieu-informatie wordt dus 
buiten de aan rechtsbescherming onderworpen besluitvorming onttrokken, dit is in strijd met het 
Verdrag van Aarhus. 

55. In de mijnbouwregelgeving is niet bepaald dat SodM toetst aan het winningsplan. Uit artikel 8.2.3a.2 
van de Mijnbouwregeling volgt slechts dat SodM het werkprogramma tijdig in bezit dient te hebben. 
Indien al sprake is van een 'toets', kan die toets niet gelijk worden gesteld aan de toets die volgt uit 
artikel 36 van de Mijnbouwwet. De toets uit artikel 36 van de Mijnbouwwet is immers (veel) ruimer 
en kan enkel volledig uitgevoerd worden indien de gegevens over o.a. de toe te passen putstimulaties 
reeds bekend zijn op het moment van het nemen van het instemmingsbesluit met het winningsplan. 
Naar het oordeel van cliënten is niet geborgd dat de toetsing zoals neergelegd in artikel 36 van de 
Mijnbouwwet wordt verricht voor wat betreft de gegevens die worden opgenomen in het 
werkprogramma. Daarom worden o.a. (-) de gevolgen voor het milieu en (-) de gevolgen voor de 
natuur niet beoordeeld in het werkprogramma. Het werkprogramma dient slechts als 
informatievoorziening, en niet voor de toetsing en afweging van het milieu-, natuur- en 
vei lig heidsbela ng. 

Hydraulische stimulatie - nadelige effecten 

56. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 64 en 66) stelt Vermilion dat aangezien in 
algemene zin kan worden geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat hydraulische stimulatie 
nadelige effecten voor mens en milieu veroorzaakt, de Minister in het licht daarvan terecht heeft 
ingestemd met het winningsplan. Wederom wordt een algemene afweging en geen op de locatie 
toegeruste afweging gemaakt. 
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57. Cliënten wijzen op hetgeen is opgemerkt door TNO. In het TNO-onderzoek 'Inventarisatie 
aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische conventionele frackoperaties' 
d.d. 11 september 2018 is onderzoek gedaan naar 161 putten en 245 frackoperaties. Dit onderzoek 
is primair gebaseerd op rapporten, plannen en verslagen over de voorbereiding en uitvoering van 
frackoperaties. In het rapport zijn de volgende algemene conclusies getrokken: 

"Algemene conclusies 

1. Er zijn op basis van dit onderzoek geen aanwijzingen voor aan trackoperaties gerelateerde in
/accidenten binnen de vijf door SodM gedefinieerde risico elementen: 

a. Geïnduceerde seismiciteit 

b. Verlies van integriteit van afsluitende lagen 

c. Verlies van integriteit van de put 

d. Ongewenste geochemische interacties 

e. Blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen 

Deze bevinding berust op de onderstaande gegevensbronnen met elk hun eigen volledigheid en 
informatiewaarde. 

2. Dit onderzoek komt, ook op basis van de additionele gegevens, tot een vergelijkbaar resultaat 
als van SodM heeft gerapporteerde als resultaat van de inventarisatie in 2016 (SodM, 2016). 

3. Uit de evaluatie van de gegevens blijkt dat niet alle in dit onderzoek behandelde potentiele 
risico's systematisch worden gemonitord. De rapportage richt zich met name op de technische 
voorbereiding en het verloop van de frackoperatie. In dit onderzoek is noodgedwongen gebruik 
gemaakt van bestaande monitoring meetnetten die niet specifiek zijn ingericht voor het volgen 
van (de gevolgen van) de frackoperaties. Dit betreft het landelijk seismometernetwerk KNMI, 
grondwaterkwaliteitsmeetnetten (LGM/DGM) en in enkele gevallen ook lokale meetnetten voor 
grondwaterkwaliteit. Voor een specifieke inzet van meetgegevens om de mogelijke risico's van 
trackoperaties goed in beeld te brengen zouden aanpassingen nodig zijn in de locatie en dichtheid 

van monitoringspunten, meetfrequenties, gemeten parameters/monstername en analyse 
daarvan. Recentelijk is een start gemaakt om de potentiele risico's bij het traeken expliciet te 
behandelen in de plannen van de frackoperaties, evaluaties daarvan, na afloop van de 
frackoperaties, komen nog niet voor in de beschikbare documenten." 

58. In het rapport wordt aangegeven dat deze bevinding berusten op bepaalde gegevensbronnen met elk 
hun eigen volledigheid en informatiewaarde. Daarbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek gebruik is 
gemaakt van bestaande monitoring meetnetten die niet specifiek zijn ingericht voor het volgen van 
(de gevolgen van) de frackoperaties. De mogelijke risico's van frackoperaties zijn in dit onderzoek 
dan ook niet goed in beeld gebracht. Met betrekking tot de informatiewaarden omtrent de 
blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen geeft het rapport het volgende weer: 

"Volledigheid en informatiewaarde van de bovenstaande gegevensbronnen 

Blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen 
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• (Zeer) Beperkt gedocumenteerd, meldingen komen alleen voor in beperkte 
incidentrapportage. Geen incidenten gerelateerd aan frackoperaties, geen onderbouwde 
conclusie mogelijk 

• Milieu (grondwater en bodem), risico afhankelijk van integriteit afsluitende laag en/of put 
• Grondwater monitoring niet opgezet voor monitoring effecten trackoperaties (locatie en 

analyse) 
• Menselijke blootstelling, geen incidenten gerapporteerd, geen conclusies omtrent risico 

mogelijk." 

59. Naar het oordeel cliënten kan op grond van dit onderzoek niet de conclusie worden getrokken dat er 
geen aanwijzingen zijn dat hydraulische stimulatie nadelige effecten voor mens en milieu 
veroorzaakt. Uit dit onderzoek volgt immers dat geen (onderbouwde) conclusie mogelijk is voor wat 
betreft de risico's op blootstelling van mens en milieu aan gevaarlijke stoffen. 

60. Anders dan Vermilion stelt kan zelfs in algemene zin niet worden geconcludeerd dat hydraulische 
stimulatie geen nadelige effecten voor mens en milieu veroorzaakt. Gelet hierop valt naar het oordeel 
van cliënten niet in te zien waarom een op het concrete geval toegespitst onderzoek achterwege kon 
blijven. Nu dat een dergelijk onderzoek niet heeft plaatsgevonden kon de minister niet instemmen 
met het winningsplan. 

Integriteit putten 

61. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 68) stelt Vermilion dat de integriteit van de 
putten niet in het winningsplan hoeft te worden opgenomen, aangezien hiervoor rechtstreeks 
werkende regels uit het Mijnbouwbesluit gelden. 

62. Cliënten merken op dat niet aannemelijk is gemaakt dat met betrekking tot de integriteit van de 
putten wordt voldaan aan de eisen die hieromtrent zijn gesteld in het Mijnbouwbesluit. Gelet op de 
summiere informatie in het bestreden besluit en de daaraan ten grondslag gelegde stukken kan naar 
het oordeel van cliënten niet worden uitgesloten dat de putten, als gevolg van het fracken, schade 
oplopen waarvan de effecten pas op (langere) termijn zichtbaar c.q. merkbaar worden. 

63. Nu dat niet aannemelijk is gemaakt dat wordt voldaan de eisen uit het Mijnbouwbesluit, treft deze 
stelling van Vermilion geen doel. 

64. Maar daarnaast geldt nog het volgende. Ook dient voor dit onderwerp uitdrukkelijk naast een toets 
aan algemene regels een toets op locatie te worden uitgevoerd naar het specifiek aan de orde zijnde 
winningssituatie. 

Incidentele hydraulische stimulatie 

65. In de schriftelijke uiteenzetting van Vermilion (alinea 69) stelt Vermilion dat hydraulische stimulatie 
incidenteel plaatsvindt. Met de bewoordingen 'incidentele stimulatie' wordt evenwel naar het oordeel 
van cliënten geen inzicht gegeven in het aantal mogelijk toe te passen fracks. (zie ook hetgeen 
hierover is opgemerkt onder randnummer 39 van deze nadere reactie) Kortom: het aantal toe te 
passen fracks is onvoldoende bepaald c.q. begrensd en te vaag. Het is gelet hierop onnavolgbaar 
hoe, bijvoorbeeld, milieu- en/of natuureffecten in kaart zouden kunnen worden gebracht en zouden 
zijn beoordeeld. Het winningsplan, noch het bestreden besluit bevatten ten aanzien hiervan garanties 
voor cliënten. 
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Urgenda-arrest 

66. Voor zover Vermilion in haar schriftelijke uiteenzetting (alinea 97) stelt dat het Hof niet heeft bepaald 
welke maatregelen de Staat moet nemen tegen klimaatverandering en het mitsdien de Staat en dus 
ook de minister vrij staat om daar naar eigen inzicht invulling aan te geven, miskent Vermilion de 
strekking van de beroepsgrond van cliënten. 

67. Cliënten hebben niet gesteld dat specifieke maatregelen genomen moeten worden. Zij hebben er 
uitsluitend op gewezen dat de minister onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze het 
bestreden besluit zich verhoudt tot het Urgenda-arrrest. 

68. In dit verband wordt opgemerkt dat het arrest van het gerechtshof (9 oktober 2018) dateert van vóór 
het bestreden besluit (14 november 2018). Ten tijde van het bestreden besluit was het arrest dus 
kenbaar. Gegeven de aanzienlijke opgave waar de Staat voor staat, als gevolg van het arrest, had 
het op de weg van de minister gelegen om op een deugdelijke en kenbare wijze in het bestreden 
besluit kenbaar te maken op welke wijze het bestreden besluit zich verhoudt tot het Urgenda-arrest. 

69. In het verweerschrift wordt overwogen dat de verplichting van de Staat om de emissies van 
broeikasgassen te beperken tot een niveau van 25% onder de uitstoot in 1990 niet in de weg staat 
aan gaswinning en geen gevolgen heeft voor het instemmingbesluit. Daarbij wordt meegewogen dat 
aardgas de fossiele brandstof is met de minste C02-uitstoot en daarmee minder belastend is voor het 
klimaat dan bijvoorbeeld kolen en olie. Het ligt naar het oordeel van de minister daarom meer voor 
de hand de meer vervuilende fossiele brandstoffen daar waar mogelijk eerst af te bouwen. Echter het 
maakt voor de verplichting voor de Staat om de emissies drastisch te beperken niet zozeer uit dat 
aardgas minder vervuilend is, het gaat om de vraag of gaswinning bijdraagt aan de uitstoot die 
beperkt moet worden en àf de uitstoot binnen de daaraan gestelde termijn tot het vereiste niveau 
teruggebracht kan worden. Als de vereiste beperking van C02-uitstoot niet tijdig bereikt kan worden, 
geldt dat er geen enkel initiatief door de overheid kan worden toegestaan dat aan deze uitstoot 
bijdraagt. Er dient naar het oordeel van cliënten niet alleen gekeken moeten worden welke fossiele 
brandstof het meest of minst vervuilend is, maar naar de vraag of de handeling of activiteit bijdraagt 
aan het terugbrengen van de emissies en de vraag of deze afweging überhaupt in de besluitvorming 
is betrokken. Zo niet dan kan de activiteit geen doorgang vinden, ook niet als de bijdrage maar 
gering zou zijn. Bij het instemmingsbesluit dient te worden gemotiveerd of het nemen van dit besluit 
niet leidt tot een verslechtering van de reeds door de rechtbank en het hof vastgestelde 
onrechtmatige situatie, nu de Staat is veroordeeld en verplicht om de emissies terug te brengen. 
Door de gaswinning uit te breiden en te verlengen valt niet in te zien hoe aan de verplichting om de 
emissies terug te brengen kan en zal worden voldaan. Zonder motivering en onderbouwing hoe dit 
gaswinningsbesluit kon worden genomen zonder dat daarmee de klimaatafspraken worden 
geschonden (en voornoemde verplichtingen voortvloeiend mede uit voornoemd vonnis en arrest) en 
in strijd met artikel 2 en 8 EVRM wordt gehandeld valt niet te begrijpen. Daartoe had de minister 
moeten onderbouwen welke besluiten en maatregelen worden getroffen waarmee de vereiste 
reductie van 25% wordt behaald inclusief de extra uitstoot van de met dit instemmingsbesluit 
mogelijk gemaakte gaswinning zodat de opdracht aan (en verplichting van) de Staat aan dit besluit 
niet in de weg staat. Alleen een volledig overzicht van alle (zekere) maatregelen met de te 
verwachten effecten in relatie tot de toevoeging van de emissies met het voorliggende initiatief 
kunnen deze motivering bieden en daarmee de onderbouwing hoe dit voornemen past binnen - kort 
gezegd - de verplichtingen om de uitstoot tijdig tot het vereiste niveau terug te brengen. 

Voorzorgbeginsel 
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70. Het RIVM rapport zoals in deze procedure ingebracht, laat eens te meer zien dat het voorzorgbeginsel 
in de weg staat aan de goedkeuring van het onderhavige winningsplan. Dit rapport laat zien dat op 
veel onderdelen onduidelijkheid bestaat over de ris ico's die het onderhavige besluit met zich brengt. 
Vanwege onbekendheid met de risico's van het onderhavige besluit had de minister op grond van het 
voorzorgsbeginsel, al dan niet middels exceptieve toetsing aan het EU-verdrag (art. 191), het 
goedkeuringsbesluit niet mogen nemen. Het beoordelen van het voor de maatschappij 
"aanvaardbare" risico is bij uitstek een politieke taak, maar dient wel uitgevoerd te worden. De 
minister had in dit geval de taak en verplichting om met bij een onacceptabel risico, 
wetenschappelijke onzekerheid of verontrusting bij het publiek om een antwoord te zoeken. In het 
onderhavige geval is zowel sprake van een onacceptabel risico, van wetenschappelijk onzekerheid en 

van verontruste burgers. 

Wet natuurbescherming 

71. In beroep is reeds de vraag naar de toetsing aan de Wet natuurbescherming opgeworpen . Zo is naar 
voren gebracht dat de effecten van onder meer fracking niet betrokken zijn bij de mogelijke effecten 
voor het nabij gelegen N2000 gebied. Daarbij komt dat het afblazen en/of affakkelen van 
koolwaterstoffen stikstofdepositie tot gevolg kan hebben. Er is (eerder geen) Wnb of Nbw 1998 
vergunning verleend. Nu dit eerder niet is gebeurd dient hiervoor alsnog vergunning te worden 
gevraagd. Gelet op de huidige situatie waarbij het PAS niet meer gebru ikt kan worden, dient een 
volledig onderzoek naar de effecten van stikstof te worden uitgevoerd voor de onderhavige 
activiteiten. Het staat niet zonder meer vast dat een dergelijke vergunning verleend kan worden. 
Sterker nog, dat kan zelfs zeer betwijfeld worden. Wat daar ook van zij, de beoordeling naar onder 
meer de stikstofdepositie maar ook andere mogelijke effecten in nabij gelegen Natura 2000 moet 
worden uitgevoerd. Gelet op artikel 36 Mijnbouwwet kan de vraag worden opgeworpen of de toets die 
op grond van de Wnb moet worden uitgevoerd niet reeds bij de beoordeling van de "natuur" aspecten 
bij de onderhavige besluitvorming moet worden betrokken . In ieder geval dient in het kader van de 
uitvoerbaarheid de mogelijkheid dat een Wnb-vergunning kan worden verkregen vast te staan. Dat is 
thans niet het geval. 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande verzoeken cliënten uw Afdeling om te oordelen dat een m.e.r.-plicht aan de 
orde is bij de onderhavige besluitvorming en om zo nodig op dit punt vragen te stellen aan het Hof van 
Justitie. Daarnaast verzoeken cliënten uw Afdeling, gelet op hetgeen in beroep naar voren is gebracht en 
in deze reactie uiteengezet, om het beroep gegrond te verklaren en het bestreden besluit te vernietigen. 
Naar het oordeel van cliënten zijn er te veel onzekerheden en onduidelijkheden op dit moment waa rdoor 
het bestreden besluit niet in stand kan blijven. 

Advocaat 




