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Betreft 

024 - 382 83 88 Nadere reactie 

NADERE REACTIE 

Hoogedelgestreng college, 

Als advocaat-gemachtigde van het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta 

(Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda) en het dagelijks bestuur van het Waterschap De 

Dommel (Bosscheweg 56, 5283 WB te Boxtel) (hierna gezamenlijk aangeduid als: 'de 

Waterschappen') reageer ik hierbij op de schriftelijke uiteenzetting die op vrijdag 12 juni 

2020 namens  Vermilion Energy Netherlands  B.V. (hierna:  'Vermilion')  is ingediend. 

De Waterschappen hebben op vrijdagmiddag 12 juni 2020 de schriftelijke uiteenzetting 

ontvangen die namens  Vermilion  in het geding is gebracht. Hierna zullen de 

Waterschappen - voor zover nodig en alvast vooruitlopend op de zitting van 26 juni 2020 

- puntsgewijs reageren op de stellingen van  Vermilion. 

Deze nadere reactie is als volgt opgebouwd: 

1. Ten aanzien van de inleidende opmerkingen van  Vermilion 

2. Positieve adviezen 
3. Vergewisplicht 
3.1. Algemeen 

3.2. Onvoldoende informatie 

3.3. Eigen onderzoek TNO 

3.4. Advies Mijnraad 

4. MER 

Hekkelman advocaten en notarissen is de handelsnaam waaronder Hekkelman Advocaten  NM  (KvK nr. 09170462) en 

Hekkelman Notarissen NV, (KvK nr. 09170507), beide statutair gevestigd te Nijmegen, ieder voor eigen rekening werken. 

Op onze dienstverlening zijn van toepassing de algemene voorwaarden (zie www.hekkelman.n1) waarin onder andere een 

beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. 



1-lekkel 
m 

Pagina 

2/21 

5. Hydraulische stimulatie en werkprogramma 

5.1. Bodemingrepen zonder specifiek onderzoek 

5.2. Hydraulische stimulatie - algemeen 

5.3. Seismische risico's 

5.4. Fracking en blootstelling gevaarlijke risico's 

5.5. Regulering hydraulische stimulatie 

5.6. Hydraulische stimulatie - werkprogramma 

5.7. Hydraulische stimulatie - nadelige effecten 

5.8. Integriteit putten 

5.9. Incidentele hydraulische stimulatie 

5.10. Overig 

6. Rapport RIVM 

7. Urgenda-arrest 
8. Conclusie 

1. Ten aanzien van de inleidende opmerkingen van  Vermilion 

Vermilion  stelt in haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 2-3) kort 

samengevat dat de problematiek van het Groningenveld niet vergelijkbaar is met de 

situatie ter plaatse van de Loon op Zand-velden. 

De Waterschappen merken op dat daargelaten of en zo ja in welke mate de problematiek 

van het Groningerveld vergelijkbaar is met de situatie van de Loon op Zand-velden, dit 

gegeven onverlet laat dat een besluit zorgvuldig voorbereid dient te worden en een 

kenbare belangenafweging en een dragende motivering dient te bevatten. Aan deze 

basisvereisten voldoet het bestreden besluit niet (zie uitgebreider het aanvullend 

beroepschrift van de Waterschappen van 29 januari 2019 en het nadere stuk van 

17 juni 2019). 

2. Positieve adviezen 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 4-6) stelt  Vermilion  - kort 

samengevat - dat het beroep van de Waterschappen niet strookt met de eerdere 

positieve adviezen van de Waterschappen. In hun adviezen - zo stelt  Vermilion  - 

onderschrijven de Waterschappen de geringe effecten van de gaswinning uit de Loon op 

Zand-velden. 

Vooraf merken de Waterschappen op dat  Vermilion  met haar stelling - nog daargelaten 

dat niet geheel duidelijk is wat zij met haar stelling beoogt duidelijk te maken - het 

belang en de plaats van de adviezen in de besluitvormingsprocedure miskent. Immers, 

de adviezen die de Waterschappen hebben uitgebracht zien niet op het bestreden besluit 

noch het ontwerpbesluit, maar slechts op het voornemen  om de winning van de 

gaswinning uit de Loon op Zand-velden te wijzigen. Ten tijde van de adviezen van de 

Waterschappen was er géén ontwerpbesluit noch was er zicht op de inhoud én 

onderbouwing van het ontwerpbesluit. Uit de adviezen van de Waterschappen blijkt niets 

meer - en niets anders - dan een positieve grondhouding ten aanzien van het 

voornemen om de gaswinning te wijzigen, uitsluitend en alleen indien dit zorgvuldig zou 

1915801/1 



Pagina 

3/21 

worden voorbereid én deugdelijk wordt gemotiveerd. Ter nadere toelichting strekt het 

volgende. 

Waterschap De Dommel 

Bij brief van 2 november 2017 (verzonden op 3 juli 2017) heeft het Waterschap De 

Dommel een advies uitgebracht over het voornemen. Dit advies is uitgebracht na een 

daartoe strekkend verzoek van de minister van Economische Zaken. Ten tijde van het 

adviesverzoek en ten tijde van het advies van het waterschap was er nog geen 

ontwerpbesluit noch een onderbouwing daarvan beschikbaar. Om die reden wordt in het 

advies ook meerdere malen (slechts) de "verwachting" uitgesproken dat de gaswinning 

niet conflicteert met de waterschapsbelangen. Om die reden wordt verder ook in het 

advies expliciet het voorbehoud gemaakt dat de Staatstoezicht op de Mijnen en de 

Technische commissie bodembeweging positief adviseren over de voorgenomen 

gaswinning. Ik wijs op onderstaande passage uit het advies van het Waterschap De 

Dommel: 

"Waterschap De Dommel stelt bij de geformuleerde adviezen de voorwaarde dat de 

constateringen en conclusies ten aanzien van technische en geologische effecten van 

gaswinning (bescheren in het winningsplan van  Vermilion)  worden onderschreven door de 

inhoudelijke experts Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie 

bodembeweging (Tcbb).". 

Bij brief van 18 juli 2018 (verzonden op 23 juli 2018) heeft het dagelijks bestuur van het 

Waterschap de Dommel zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit. De zienswijzen 

van het dagelijks bestuur komen er in de kern op neer dat het ontwerpbesluit er geen 

blijk van geeft dat de waterschapsbelangen (namelijk de beheersing van risico's voor het 

bodem- en watersysteem, bestaande uit grondwater en oppervlaktewater) - kort 

samengevat - voldoende zijn betrokken in de besluitvorming (zie p. 2 van de zienswijze 

van 18 juli 2018). De gebrekkige onderbouwing en motivering van het ontwerpbesluit 

waren aanleiding voor het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel om 

zienswijzen in te dienen tegen het ontwerpbesluit. Ik wijs ook op onderstaande passage 

uit de zienswijze waaruit - kort samengevat - blijkt dat het dagelijks bestuur tijdens de 

zienswijzenfase tot de conclusie kwam dat het ontwerpbesluit een dragende motivering 

miste: 

"In het winningsplan van  Vermilion  wordt beschreven dat de risico's voor het optreden 

van effecten op de omgeving als gevolg van de gaswinning in technische zin gering zijn. 

Dit is voor Waterschap De Dommel aanleiding geweest om geen negatief advies te geven 

op het winningsplan (advies van 2 november 2017). Hoewel de risico's gering zijn, 

kunnen deze niet geheel worden uitgesloten. In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt 

verder niet ingegaan op de impact en beheersing van effecten op het bodem- en  

watersysteem die kunnen optreden bij een bepaald risico.  Ook in de fase na de actieve 

gaswinning zijn deze risico's mogelijk nog aanwezig. Geconcludeerd wordt dat in het 

ontwerp -instemmingsbesluit de beheersing van risico's tijdens en na de gaswinning 

ontbreekt." (onderstreping mijnerzijds, RB). 
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En: 

"Resumerend is het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel van mening dat het 

Ontwerp-instemmingsbesluit van het Ministerie onvoldoende basis biedt om de 

gaswinning in Loop op Zand uit te breiden en door te zetten. Als regionale 

waterbeheerder zijn we van mening dat de beheersing van risico's voor het bodem- en 

watersysteem (grondwater en oppervlaktewater), tijdens en na afronding van de 

gaswinning, onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt. Wij verzoeken u dan ook om het 

Ontwerp-instemmingsbesluit van 19 juni 2018 in te trekken.". 

Waterschap Brabantse Delta  

Bij brief van 22 september 2017 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse 

Delta een advies uitgebracht over het voornemen. Ook in dit advies wordt slechts 

opgemerkt dat naar verwachting — en ook hier weer vanuit de gedachtegang dat het 

ontwerpbesluit nader gemotiveerd en onderbouwd zou worden — geen negatieve effecten 

zullen optreden. 

Het ontwerpbesluit en dan met name de gebrekkige onderbouwing en motivering 

daarvan, waren aanleiding voor het dagelijks bestuur om een zienswijze in te dienen. In 

dit verband wordt op onderstaande passages uit de zienswijze van het dagelijks bestuur 

van het Waterschap Brabantse Delta gewezen: 

"Uit het Ontwerp-instemmingsbesluit blijkt bijvoorbeeld niet op welke manier er met de  

genoemde risico's wordt omgegaan of op welke manier zij worden beheerst. Bijvoorbeeld 

ten aanzien van het 'fracken' wordt op bladzijde 8 van 26 en verder van het Ontwerp-

instemmingsbesluit verwezen naar een nog op te stellen "uitgewerkt plan voor 

hydraulische stimulatie" en een daaropvolgend "werkprogramma". Dit geeft de 

waterschappen onvoldoende zicht en betrokkenheid bij de totstandkoming van deze  

documenten en de verdere procedure daaromtrent. Daarmee is feitelijk de concrete  

invulling van de risicobeheersing verplaatst naar een 'interne' procedure in de toekomst,  

terwijl dit in het actuele debat juist het grootste punt van zorg is. Verder blijft onduidelijk 

wat de verlenging en uitbreiding van de gaswinning concreet betekenen op lange termijn  

voor de omgeving en haar bewoners." (onderstreping mijnerzijds, RB). 

En: 

"Op basis van de stukken en de feiten die bekend zijn, ligt er naar onze mening 

onvoldoende inhoudelijke basis om het Ontwerp -instemmingsbesluit vast te stellen, mede 

gezien het ontbreken van wetenschappelijke consensus. Wij verzoeken u dan ook het 

Ontwerp -instemmingsbesluit in te trekken.". 

Kortom: de enkele omstandigheid dat de Waterschappen aanvankelijk positief hebben 

geadviseerd, betekent niet dat zij hun recht om in beroep te gaan tegen het thans 

bestreden besluit hebben prijsgegeven. 
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1-lekkel 
m  ik 

Pagina 

5/21 

3. Vergewisplicht 

3.1. Algemeen 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 27) stelt  Vermilion  slechts zeer 

summier en in algemene bewoordingen vast dat de geraadpleegde wettelijke adviseurs 

veel ervaring hebben met gaswinning en de advisering over winningsplannen. Er zou in 

het voorliggende geval volgens  Vermilion  geen aanleiding zijn om in afwijking van "de 

staande praktijk"te oordelen dat de adviezen van SodM, TNO, Tcbb en de Mijnraad niet 

zorgvuldig zouden zijn. 

Deze weerlegging geeft naar het oordeel van de Waterschappen precies aan waar het 

probleem ligt: er wordt volstaan met een verwijzing naar algemene uitgangspunten. Er 

wordt evenwel niet in het bijzonder ingegaan op de specifieke bedenkingen die de 

Waterschappen hebben aangestipt met betrekking tot de wijze van totstandkoming en de 

inhoud van de adviezen die aan de voorliggende besluitvorming ten grondslag liggen. 

Kortheidshalve wordt nogmaals verwezen naar de bedenkingen zoals uiteengezet in 

paragrafen 10.1 (algemeen), 10.2 (reikwijdte adviezen onduidelijk), 10.3 (advies 

Mijnraad), 10.4 (advies SodM) en 10.5 (advies TNO) van het aanvullend beroepschrift 

d.d. 29 januari 2019. 

Kortom: de weerlegging uit de schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020) is naar het 

oordeel van de Waterschappen onvoldoende toegespitst op het concrete geval. 

3.2. Onvoldoende informatie 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 27) stelt  Vermilion  dat in het 

winningsplan voldoende informatie staat om over het winningsplan te kunnen adviseren. 

Zo zouden de adviezen van SodM en TNO niet gebaseerd zijn op onvolledige informatie. 

Naar het oordeel van de Waterschappen is dit onjuist. Anders dan  Vermilion  stelt, bevat 

het winningsplan niet voldoende informatie voor het uitbrengen van een deugdelijk 

advies. Zoals uit het beroepschrift genoegzaam blijkt, bevat het winningsplan 

verschillende onzekerheden en onvolledige informatie over het voornemen tot 

gaswinning. In dit kader wordt nogmaals verwezen naar de uiteenzetting in (o.a.) 

paragraaf 10.1 van het aanvullend beroepschrift d.d. 29 januari 2019. Het betreft o.a. 

onzekerheden over de vraag of en zo ja waar precies nieuwe putten dan wel aftakkingen 

van bestaande putten geslagen moeten worden voor de gaswinning. Daarnaast is er nog 

onduidelijkheid over (-) de einddatum/duur van de winning, (-) het winningsvolunne, (-) 

de (hoeveelheid) stimuleringsmaatregelen en bijvoorbeeld o.a. de te gebruiken 

frackingvloeistof. Naar het oordeel van de Waterschappen zijn de adviezen als gevolg van 

het ontbreken van essentiële informatie dan ook zodanig gebrekkig, dat de minister bij 

het bestreden besluit zich niet op deze adviezen kon baseren. 

3.3. Eigen onderzoek TNO 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 29) stelt  Vermilion  dat door 

TNO eigen onderzoek zou worden gedaan. Dit is onnavolgbaar. De Waterschappen 

merken op dat dit niet blijkt uit het advies van TNO van 18 september 2017 (referentie: 
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AGE  17-10.087) dat aan de voorliggende besluitvorming ten grondslag is gelegd. 

Immers, dat advies beslaat slechts 4 pagina's en aan het advies is, bijvoorbeeld, geen 

onderzoeksrapport aangehecht. Evenmin kan uit de inhoud van het advies worden 

afgeleid dat TNO eigen onderzoek zou hebben verricht. De Waterschappen zijn ook 

verder niet bekend met een onderzoek van TNO bij de voorgenomen gaswinning. Indien 

en voor zover een dergelijk onderzoek er al zou liggen, is dit in ieder geval niet ter 

inzage gelegd en is dit onderzoek niet raadpleegbaar noch controleerbaar.' 

3.4. Advies Mijnraad 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 31) merkt  Vermilion  op dat zij 

het advies van de Mijnraad zo begrijpt, dat de Mijnraad naar andere hydraulische 

stimulaties in de omgeving verwijst. Dit standpunt is onnavolgbaar. De Waterschappen 

wijzen in dit kader nogmaals op de volgende (duidelijke!) passage uit het advies van de 

Mijnraad: 

"De Mijnraad merkt hierbij op dat fracking niet nieuw is voor deze gaswinning, maar ter 
pl~ al zesmaal eerder heeft plaatsgevonden." (onderstreping mijnerzijds, RB).2 

Uit het advies blijkt naar het oordeel van de Waterschappen klip en klaar dat de Mijnraad 

doelt op de onderhavige locatie. De Waterschappen volstaan dan ook met een verwijzing 

naar de aangehaalde bedenkingen in paragraaf 10.3 van het aanvullend beroepschrift. 

4. MER 
In de schriftelijke uiteenzetting van  Vermilion  (d.d. 12 juni 2020, punt 32-34) en in het 

verweerschrift van de minister (d.d. 25 april 2019, paragraaf 5), zien de Waterschappen 

aanleiding om te reageren op de punten die  Vermilion  en de minister hebben aangevoerd 

ten aanzien van - kort gezegd - het aspect MER. 

Zoals in het aanvullend beroepschrift (d.d. 29 januari 2019, paragraaf 7) reeds uitvoerig 

uiteen is gezet, is er naar het oordeel van de Waterschappen 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 Wells en dat daarom van een rn.e.r.-plicht geen sprake is.3  De Waterschappen zijn 

zich bewust van de rechtspraak van de Afdeling hierover (bijv. AbRS 1 april 2020, 

ECLI:NL:RVS:2020:938 en AbRS 3 juli 2019, 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 nnilieueffectrapportage (hierna: 'Besluit m.e.r,') geen onjuiste 

implementatie van de nn.e.r.-richtlijn oplevert. 

In het verweerschrift van de minister (d.d. 25 april 2019, p. 8) wordt daarnaast over het 

feit dat in het verleden eveneens geen MER is opgesteld, overwogen dat die verplichting 

1  Zie de terinzagelegging op www.nlog.ni. 
2  Mijnraad, 22 januari 2018, kenmerk MIJR/18011474, p. 1-2. 
3  HO EU 7 januari 2014, ECLI:EU:C:2004:12 (Wells) en HO EU 4 mei 2006, ECLI:EU:C:2006:287 
(Commissie/VK en Noord-Ierland). 
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in 1994 nog niet bestond. Daarbij wordt in het verweerschrift opgemerkt dat aan de 

mijnbouwinrichting in de jaren na 1994 geen nn.e.r.-plichtige wijzigingen hebben 

plaatsgevonden. 

De Waterschappen kunnen zich niet vinden in de weerlegging. Ter toelichting strekt het 

volgende. 

De Waterschappen zijn van oordeel dat voor de voorliggende situatie wel degelijk een 

m.e.r.-plicht geldt en wijzen er allereerst op dat de vraag of het Besluit m.e.r. wat betreft 

het aanwijzen van project-m.e.r.-plichtige besluiten wel een volledige implementatie van 

de nn.e.r.-richtlijn behelst uitdrukkelijk geen acte clair betreft. De Waterschappen geven 

de Afdeling dan ook in overweging om prejudiciële vragen hierover te stellen aan het Hof 

van Justitie. Dat deze uitleg niet glashelder is, valt ook op te maken uit de literatuur naar 

aanleiding van de uitspraak van de Afdeling van 3 juli 2019 en voorgaande uitspraken 

over dit onderwerp.4 

De Waterschappen zetten hierna nader uiteen waarom het onderhavige besluit tot 

instemming met het winningsplan wel degelijk een m.e.r.-plichtig besluit betreft. Naar 

het oordeel van de Waterschappen is de uitleg van de rechtspraak van het Hof van 

Justitie en de m.e.r.-richtlijn zoals thans volgt uit de uitspraken van de Afdeling te 

beperkt. 

Naar het oordeel van uw Afdeling volgt uit de m.e.r.-richtlijn niet dat voor het in de 

uitspraak van 3 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2217) aan de orde zijnde project alsnog 

een nnilieueffectrapport moet worden gemaakt. Deze uitleg is naar het oordeel van de 

Waterschappen niet in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie. 

Naar het oordeel van de Waterschappen geldt (in ieder geval) voor de onderhavige 

situatie dat wel degelijk alsnog een MER moet worden opgesteld. Uit de rechtspraak van 

het Hof van Justitie 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 van de m.e.r.-richtlijn. In de uitspraak van de Afdeling van 15 

november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3156) wordt een veel beperktere uitleg gegeven aan 

de rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit deze verplichting uitdrukkelijk 

voortvloeit. De Afdeling is — kort samengevat — van oordeel dat het besluit tot 

instemming van een winningsplan geen 'vergunning' als bedoeld in de rechtspraak van 

het Hof van Justitie betreft. 

De Waterschappen werpen de vraag op wat het instennmingsbesluit dan wel is. Dit 

instemmingsbesluit is naar het oordeel van de Afdeling een naast  de winningsvergunning 

(op basis van de Mijnbouwwet) bestaand besluit over een plan waarin de voorgenomen 

voortgezette wijze van winning beschreven wordt (zie AbRS 15 november 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:3156, r.o. 10.4).5  Van een gefaseerde vergunning als bedoeld in de 

" Zie o.a. M.A.A. Soppe & 3. Kevelam, M en R 2019/84 bij AbRS 3 juli 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:2217. 
5  AbRS 15 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3156, r.o. 10.4: "Echter, de Afdeling heeft in haar 
uitspraak over het winningsplan 2013 reeds geoordeeld dat het besluit tot instemming met een 
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arresten van het Hof van Justitie is volgens  Vermilion,  de minister en uw Afdeling geen 

sprake. De Waterschappen kunnen zich niet verenigen met deze uitleg gelet op de 

rechtspraak van het Hof van Justitie over dit onderwerp. Uitdrukkelijk wijzen de 

Waterschappen 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". 

Het Hof van Justitie 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. Wei 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 Hof van Justitie 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 de Waterschappen dat in deze situatie ten 

onrechte geen afstemming bestaat tussen de deelbesluiten. Het onderhavige 

instennnningsbesluit met de milieuvergunning tezamen vormt de vergunning ex art. 1 lid 

2 van de nn.e.r.-richtlijn. Het Hof van Justitie eist niet dat voor alle deelvergunningen 

apart een MER moet worden gemaakt. Maar, het Hof van Justitie 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. 

Het Hof van Justitie heeft uitgemaakt dat er omstandigheden kunnen zijn dat een 

deelvergunning al wordt verleend voordat het MER wordt opgesteld (zie 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 

winningsplan niet kan worden gezien als een nieuwe of aanvullende vergunning, zoals bedoeld in 
het arrest Wells. Dit instemmingsbesluit is een naast de vergunning staand besluit over een plan 
waarin de NAM de voorgenomen voortgezette wijze van winning beschrijft. Bij besluiten op 
aanvragen om de vergunningen voor de mijnbouwwerken kunnen, zo oordeelde de Afdeling, de 
uiteenlopende milieugevolgen van de gaswinning voor de omgeving worden beoordeeld. De keuze 
om ter implementatie van de mer-richtlijn in het Besluit milieueffectrapportage deze besluiten over 
mijnbouwwerken aan te wijzen als mer-plichtige besluiten (en niet het besluit tot instemming met 
een winningsplan) is, zo oordeelde de Afdeling, in dit opzicht in overeenstemming met hetgeen het 
Hof van Justitie in het arrest Wells heeft geoordeeld over het tijdstip waarop een 
milieueffectbeoordeling moet worden verricht.". 
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(deel)vergunningen worden geverifieerd (op grondslag van artikel 3 van de 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 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 de Waterschappen zich op het standpunt dat de 

informatie die nu wordt doorgeschoven naar het werkprogramma reeds voor dit 

instemnningsbesluit beschikbaar moet zijn en beoordeeld moet worden. 

Bij dit alles komt nog dat in maart 2019 door de Europese Commissie een 

ingebrekestellingsprocedure is gestart over de Nederlandse omzetting van de nn.e.r.-

richtlijn. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 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 

AD wordt hierover het volgende 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 alle 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.".6 

De Waterschappen 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 

frackingswerkzaannheden. Ook de samenstelling van de frackingsvloeistof is onbekend en 

6  E. van der Aa, 'Nederland in de clinch met Brussel over milieueffecten vliegroutes', AD, d.d. 3 juni 
2019, raadpleegbaar via deze link: httos://www.ad.nl/politiek/nederland-in-de-clinch-met-brussel-
over-milieueffecten-vliegroutes-,afdd9a73/?referrer=https://www.google.com/. 
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had in het kader van dit instemmingsbesluit bekend moeten zijn en vervolgens 

onderzocht moeten worden voor wat betreft de milieueffecten. 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 rechtspraak van het Hof van 

Justitie. 

Ook de Nederlandse m.e.r.-regelgeving voorziet niet in enige afstemming tussen het 

verplicht opstellen van een (project)MER en de niet m.e.r.-(beoordelings)plichtige 

deelvergunningen, zoals aan de orde dit instemmingsplanbesluit voor het winningsplan. 

Een MER had dan ook opgesteld moeten worden. Dit klemt temeer nu ingevolge het 

thans geldende artikel 36 lid 1, sub c en sub d, van de 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. 

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 werkprogramma en het winningsplan een vergunning als 

bedoeld in de m.e.r.-richtlijn. 

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), 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 C 17.2, kan worden opgemaakt dat de winning centraal staat 

in deze m.e.r. -categorie en juist het winningsplan geeft daaraan invulling. 

Indien en voor zover de 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 nn.e.r.-richtlijn richt zich uitsluitend op projecten in de 

zin van art. 1 lid 2 van die richtlijn. Het projectbegrip is in de m.e.r-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 
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de ontginning van bodemschatten". In de gaswinningsuitspraak van de Afdeling van 15 

november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3156) 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 mllieueffectrapport zou moeten worden 

opgesteld". In het arrest van het Hof van Justitie 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 MEB-

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. 

In het arrest van het Hof van Justitie 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 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 rnilieueffectbeoordeling 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. 

Het Hof van Justitie 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 nn.e.r.-richtlijn. 

Verder wijzen de Waterschappen op de volgende passage: 
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"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. ". 7 

Dat is voor de instemming met dit winningsbesluit, naar het oordeel van de 

Waterschappen, niet anders. 

Het instennmingsbesluit 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 m.e.r.-plicht. Het MER dient derhalve nu 

bij het instemmingsbesluit te worden opgesteld. 

Deze activiteiten kunnen niet anders dan een wijziging van de materiële 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  Hy.]  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, van de m.e.r.-richtlijn 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. 

5. Hydraulische stimulatie en werkprogramma 

5.1. Bodemingrepen zonder specifiek onderzoek 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 55 en 56) stelt  Vermilion  - 

kort samengevat - dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen hydraulische 

7  Hy] EU 29  juli  2019, ECLI:EU:C:2019:622. 
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stimulatie bij conventionele gaswinning en bij schaliegaswinning.  Vermilion  wijst er op 

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 CLP-verordening rechtstreeks geldende regels bevatten waaraan moet 

worden voldaan. 

Met betrekking tot het gestelde onderscheid tussen hydraulische stimulatie bij 

conventionele gaswinning en bij schaliegaswinning, wat daarvan ook zij, merken de 

Waterschappen 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. 

De Waterschappen constateren wederom dat verwezen wordt naar het nog op te stellen 

werkprogramma. Zoals uitvoerig in het aanvullend beroepschrift (d.d. 29 januari 2019, 

paragraaf 6) uiteen is gezet, legt de omstandigheid dat in het (nog op te stellen) 

werkprogramma een precieze uitwerking zal volgen van de gaswinning, geen gewicht in 

de schaal. Naar het oordeel van de Waterschappen 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. 

Zoals in het aanvullend beroepschrift (d.d. 29 januari 2019, paragraaf 6) uiteen is gezet, 

dient het werkprogramma daarnaast slechts (nog) als een informatievoorziening in 

verband met werkzaamheden in of aan putten en boorgaten. 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 (lees: al bij het bestreden besluit) en niet bij SodM 

in verband met een aan haar toegezonden werkprogramma. Kortom, de effectenanalyse 

dient al bij het instemmingsbesluit (lees: het bestreden besluit) verricht te zijn en 

overgelegd te worden. 

5.2. Hydraulische stimulatie — algemeen 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 58) stelt  Vermilion  — kort 

samengevat — vast dat in het winningsplan een beschrijving van de hydraulische 

stimulatie 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. 

1915801/1 



1-lekkel 

Pagina 

14/21 

De Waterschappen stellen vast dat deze weerlegging feitelijk onjuist is. In het aanvullend 

beroepschrift (d.d. 29 januari 2019, met name paragraaf 8) hebben de Waterschappen 

als specifiek zorgpunt de impact van hydraulische stimulatie (fracken) naar voren 

gebracht. Het fracken zorgt voor een verhoogd risico op verstoringen in de ondergrond 

en eventuele schade aan de ondergrondse winningsinstallatie. Effecten hiervan kunnen 

doorwerken naar het ondiepere watersysteem. 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 grond- en/of drinkwater op korte én lange 

termijn (zie o.a. p. 13, p. 19-20 en 24). De Waterschappen stellen vast dat op deze 

aspecten niet wordt ingegaan in de schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020) van 

Vermilion. 

5.3. Seismische risico's 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 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. 

De Waterschappen merken op dat de nodige kanttekeningen en vraagtekens geplaatst 

moeten worden 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. Ik citeer: 

"131 van de 245 frackoperaties 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. "8 

Kortom: met betrekking tot in ieder geval meer dan de helft van de frackoperaties zijn er 

qéén  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. 

5.4. Fracking en blootstelling gevaarlijke risico's 

Met betrekking tot het door de minister en nadien ook door  Vermilion  aangehaalde 

rapport van TNO (d.d. 11 september 2018) merken de Waterschap graag nog het 

volgende op. In het verweerschrift van de minister (d.d. 25 april 2019, p. 13-14) wordt 

8  Rapport TNO 'Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische 
conventionele frackoperaties', d.d. 18 september 2018, p. 25. 
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eveneens het rapport van TNO (d.d. 11 september 2018) aangehaald. De minister 

concludeert: 

"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. ". 

De Waterschappen 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 frackoperatie 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.  

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

te werken. 

10.3 Conclusies 

Het onderdeel blootstelling van de mens aan gevaarlijke stoffen als gevolg van 

frackactiviteiten 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." (onderstreping mijnerzijds, RB).10 

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. 

5.5. Regulering hydraulische stimulatie 

Verder stelt  Vermilion  in haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 61) — 

kort samengevat — 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 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. 

9  Verweerschrift 25 april 2019, p. 14. 
10  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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Dit betoog is voor de Waterschappen onnavolgbaar. Het winningsplan is naar het oordeel 

van de Waterschappen kaderstellend, ook voor de hydraulische stimulatie dat als 

hulpmiddel wordt ingezet voor de wijze van het winnen van aardgas. Immers, deze 

werkwijze wordt klip en klaar in het winningsplan beschreven. 

5.6. Hydraulische stimulatie - werkprogramma 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 63, 65 en 67) stelt  Vermilion  — 

kort samengevat — dat het een recente en bewuste keuze is van de wetgever om 

hydraulische stimulatie met name via een werkprogramma te reguleren. 

Naar het oordeel van de Waterschappen doet dit betoog geen recht aan de grote 

belangen van de omwonenden, natuur en milieu die gepaard gaan met de voorgenomen 

gaswinning. Zoals uitgebreid in het beroepschrift (d.d. 29 januari 2019, paragraaf 6) is 

uiteengezet, voldoet het winningsplan naar het oordeel van de Waterschappen niet aan 

de eisen van de Mijnbouwwet — meer specifiek artikel 35 lid 1 aanhef en onder c van de 

Mijnbouwwet — en mag de minister een deel van de onderzoeken en onderbouwingen 

niet doorschuiven naar het moment waarop het werkprogramma wordt opgesteld. Dit 

blijkt ook — nogmaals — klip en klaar uit het advies van de Mijnraad (d.d. 22 januari 

2018) dat aan het bestreden besluit ten grondslag is gelegd. Ik citeer nogmaals: 

"(...) 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 

beschrlift. De specifieke uitwerking, waaronder bilvoorbeeld 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  fin  een voetnoot verwijst de  

Mijnraad naar artikel 35 eerste lid aanhef en onder c van de Mijnbouwwet, toevoeging 

mijnerzijds, RB1 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." 

(onderstreping mijnerzijds, RB)." 

Anders dan  Vermilion  stelt is aan de zijde van de Waterschappen geen sprake van een 

onjuist lezing van het advies van de Mijnraad. 

De Waterschappen stellen bovendien — nogmaals — 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. 

11  Advies Mijnraad d.d. 22 januari 2018 met kenmerk: MDR/18011474. 
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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 de Waterschappen 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 veiligheidsbelang. 

5.7. Hydraulische stimulatie — nadelige effecten 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 64 en 66) stelt  Vermilion  — 

kort samengevat — dat nu 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. 

De Waterschappen merken op dat TNO in het onderzoek 'Inventarisatie aantoonbare 

effecten voor mens en milieu als gevolg van historische conventionele frackoperaties' 

d.d. 11 september 2018 onderzoek heeft 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 aanwijzinqen voor aan frackoperaties 

qerelateerde 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 qegevensbronnen 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 qegevens blijkt dat niet alle in dit onderzoek behandelde  

potentiele risico's systematisch worden qemonitord. De rapportage richt zich met name op 

de technische voorbereiding en het verloop van de frackopera  tie.  In dit onderzoek is  

noodgedwongen gebruik gemaakt van bestaande  monitoring  meetnetten die niet specifiek 
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zijn ingericht voor het volgen van (de gevolgen van) de frackoperaties. Dit betreft het 

landelijk seismometemetwerk 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 frackoperaties 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 fracken expliciet te behandelen in de  

plannen van de frackoperaties, evaluaties daarvan, na afloop van de frackoperaties, komen 

nog niet voor in de beschikbare documenten." (Onderstreping mijnerzijds RB).12 

In het rapport wordt aangegeven dat deze bevinding berust 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 

o (Zeer) Beperkt gedocumenteerd, meldingen komen alleen voor in beperkte 

incidentrapportage. Geen incidenten gerelateerd aan frackoperaties, geen onderbouwde  

conclusie mogelijk 

o Milieu (grondwater en bodem), risico afhankelijk van integriteit afsluitende laag en/of put 

o Grondwater  monitoring  niet opgezet voor  monitoring  effecten frackoperaties (locatie en 

analyse) 

o Menselijke blootstelling, geen incidenten gerapporteerd, geen conclusies omtrent risico  

mogelijk." (Onderstreping mijnerzijds, R8).13 

Naar het oordeel van de Waterschappen 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. 

Anders dan  Vermilion  stelt kan in algemene zin niet worden geconcludeerd dat 

hydraulische stimulatie geen nadelige effecten voor mens en milieu veroorzaakt. Gelet 

hierop valt naar het oordeel van de Waterschappen 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 (rechtmatig) instemmen met 

het winningsplan. 

12  TNO, 'Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische 
conventionele frackoperaties', d.d. 11 september 2018, P.  66. 
13  TNO, 'Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van historische 
conventionele frackoperaties', d.d. 11 september 2018, p. 67. 

1915801/1 



1-lekkel 
m 

Pagina 

19/21 

5.8. Integriteit putten 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 68) stelt  Vermilion  - kort 

samengevat - dat de integriteit van de putten niet in het winningsplan hoeft te worden 

opgenomen, aangezien hiervoor rechtstreeks werkende regels uit het Mijnbouwbesluit 

gelden. 

De Waterschappen 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. Zoals uitgebreid in het beroepschrift (d.d. 29 januari 2019, paragraaf 

8.9) is uiteengezet, kunnen de Waterschappen, gelet op de summiere informatie in het 

bestreden besluit en de daaraan ten grondslag gelegde stukken, niet uitsluiten dat de 

putten, als gevolg van het fracken, schade oplopen waarvan de effecten pas op (langere) 

termijn zichtbaar c.q. merkbaar worden. 

Nu dat niet aannemelijk is gemaakt dat wordt voldaan de eisen uit het Mijnbouwbesluit, 

treft deze stelling van  Vermilion  geen doel. 

5.9. Incidentele hydraulische stimulatie 

In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 69) stelt  Vermilion  - kort 

samengevat - vast dat hydraulische stimulatie incidenteel plaatsvindt. 

Met de bewoordingen 'incidentele stimulatie' wordt evenwel naar het oordeel van de 

Waterschappen geen inzicht gegeven in het aantal mogelijk toe te passen fracks. 

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 de 

Waterschappen. 

5.10. Overig 

In de schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 71) wordt een uitspraak van de 

Afdeling van 19 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:507) aangehaald. Daarover merkt 

Vermilion  op dat de Afdeling in die uitspraak het beroep ten aanzien van hydraulische 

stimulatie ongegrond heeft verklaard. 

De relevantie van de aangehaalde uitspraak is voor de Waterschappen onduidelijk. 

Immers, in die uitspraak waren andere beroepsgronden aan de orde over hydraulische 

stimulatie dan in het voorliggende geval. Meer specifiek spitste het beroep zich in die 

procedure toe op voorschriften in het winningsbesluit met betrekking tot de aanleg van 

drie seismische meetstations. Het voorliggende beroep van de Waterschappen ziet daar 

niet op. Reeds daarom gaat de vergelijking die  Vermilion  kennelijk maakt niet op. 

6. Rapport RIVM 
In haar schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 72 en 73) stelt  Vermilion  dat 

het rapport van de RIVM in februari 2019 is gepubliceerd en dat de Minister reeds 

daarom geen rekening kon en hoefde te houden met de inhoud van dit rapport. 
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De Waterschappen merken op dat het onderzoek 'Verkenning van de milieuaspecten van 

de activiteiten die onder het Staatstoezicht op de Mijnen vallen', met kenmerk: 2018-

0162 van het RIVM, is verricht in opdracht van de SodM. De SodM ressorteert onder het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat het rapport gepubliceerd is in februari 

2019 laat onverlet dat de minister van EZK bij het nemen van het instemmingsbesluit 

bekend was, althans bekend had behoren te zijn met het lopende onderzoekstraject. 

Noch daargelaten de bekendheid van de minister met het RIVM-rapport, merken de 

Waterschappen op dat een besluit zorgvuldig dient te worden voorbereid, en van een 

deugdelijke en kenbare motivering én belangenafweging dient te zijn voorzien. Deze 

elementaire basisbeginselen hadden voldoende aanleiding moeten zijn voor de minister 

om nader - op het concrete geval toegespitst - onderzoek te verrichten. 

Nog afgezien daarvan: het RIVM-rapport onderstreept naar het oordeel van de 

Waterschappen dat voorafgaand onderzoek - alvorens het instemmingsbesluit te nemen 

- noodzakelijk is. In dit verband verwijzen de Waterschappen naar het nadere stuk dat 

zij op 17 juni 2019 hebben ingediend en waarin zij hebben gewezen op meerdere 

onzekerheden met betrekking tot de effecten van de voorgenomen gaswinning op de 

omliggende natuur, het landschap en het watersysteem. 

7. Urgenda-arrest 
Voor zover  Vermilion  in de schriftelijke uiteenzetting (d.d. 12 juni 2020, punt 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 de Waterschappen. 

De Waterschappen hebben in hun aanvullend beroepschrift het volgende gesteld: 

"De Waterschappen wijzen verder op het Urgenda -arrest van 9 oktober 2018, waarin de 
Staat is veroordeeld wegens het niet naleven van haar klimaatdoelstellingen. Dit arrest 
noopt ertoe dat de Staat alle maatregelen neemt die noodzakelijk zijn om de CO2-
reductie van 25% te behalen vóór 2020, o.a. gelet op de nadelige milieugevolgen van 
ernstige aard en omvang. De Waterscha en zijn van oordeel dat deze veroordeling een 
gedegen en kenbare rol diende te spelen bil het bestreden besluit, mede gelet op het 

gegeven dat (-) de gevolgen voor het milieu en (-) de gevolgen voor de natuur expliciete 

weigeringsgronden op grond van artikel 36 lid 1 van de Mijnbouwwet zijn."  (onderstreping 
mijnerzijds, R8). 

Kortom: de Waterschappen hebben niet gesteld dat specifieke maatregelen moeten 

worden. Zij hebben uitsluitend erop gewezen dat de minister - kort samengevat - 

onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt op welke wijze het bestreden besluit zich 

verhoudt tot het Urgenda-arrest. 

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 
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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. 

8. Conclusie 

De Waterschappen verzoeken de Afdeling het beroep ontvankelijk en gegrond te 

verklaren en het bestreden besluit te vernietigen. 

Met vriendelijke groet, 

Hekk 

Rachid Benhadi 

advocaat 
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