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Geachte heer Wever, 

In het kader van de beroepsprocedure omtrent het instemmingsbesluit Loon op 
Zand en Loon op Zand Zuid treft u hierbij een nader stuk aan . 

1. Inleiding 

De waterschappen en de decentrale overheden hebben in twee nadere stukken 
gewezen op het rapport "Verkenning van de milieuaspecten van de activiteiten die 
onder het Staatstoezicht op de Mijnen vallen" van het Rijksinstituut voor de 
Volksgezondheid {hierna: het RIVM) dat op 15 februari 2019 is gepubliceerd . Dit 
rapport is in opdracht van SodM opgesteld. Het RIVM heeft geïnventariseerd welke 
effecten activiteiten van bedrijven waar SodM toezicht op houdt, kunnen hebben 
voor natuur en milieu. In paragraaf 2 zal ik reageren op de nadere gronden van 
de decentrale overheden en de waterschappen. 

Daarnaast hebben ook Van Dijk en anderen een nader stuk ingediend. In 
paragraaf 3 zal ik reageren op een aantal aspecten die daarin naar voren worden 
gebracht. 

2. Nadere gronden waterschappen en decentrale overheden 

2 .1 De waterschappen betogen dat de mijnbouwhulpstoffen die worden 
toegevoegd aan frackingvloeistof risico's met zich brengen voor mens en milieu. 
De waterschappen en de decentrale overheden wijzen erop dat het RIVM 
concludeert dat nader onderzoek nodig is om een goed beeld te krijgen van de 
mogelijkheden van het reduceren van de hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen in het 
productiewater. Volgens de waterschappen volgt uit het rapport van het RIVM dat 
onvoldoende duidelijk of de mijnbouwhulpstoffen en biociden in de praktijk op de 
bij de registratie voorgeschreven manier worden gebruikt. De decentrale 
overheden stellen in dit verband dat biociden volgens de definitie die door het 
College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden is opgesteld geen 
hulpmiddel voor gaswinning is . De Biocidenverordening kan volgens de decentrale 
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overheden daarom niet het kader bieden om de milieugevolgen van 
frackingvloeistof te beoordelen. De waterschappen en de decentrale overheden 
wijzen erop dat volgens het RIVM nader onderzoek nodig is. 

Reactie: 
Zoals in het verweer aan de orde is gekomen, is hydraulische stimulatie (fracken) 
een methode om gas uit de ondergrond vrij te maken door millimetergrote 
scheurtjes te creëren in het reservoirgesteente waar het gas in opgesloten zit. Dit 
gebeurt door water, zand en chemicaliën onder hoge druk in de boorput te 
pompen. De ingebrachte zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden deze 
open. De vloeistof bestaat, zoals volgt uit bijlage 13 bij het winningsplan, voor 
ongeveer 95% uit water, 4% uit kleine keramiek korrels (zand/proppants) en voor 
ongeveer 1% uit chemicaliën. Fracking als bewerkingstechniek is een tijdelijke 
activiteit die, afgezien van op- en afbouw van het benodigde materieel, veelal 
slechts een dag in beslag neemt. 

In het rapport van RIVM wordt erop gewezen dat in de mijnbouw chemische 
stoffen en biociden worden toegepast. Om een goed beeld te krijgen van de 
mogelijkheden van het reduceren van de hoeveelheid mijnbouwstoffen in het 
productiewater en van de kennis over en toepassing van de alternatieven voor 
injectie van productiewater is nader onderzoek nodig, zo staat in het rapport 
vermeld. 1 Ik onderschrijf dat waar mogelijk het gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
moet worden beperkt en dat onderzoek naar alternatieven belangrijk is . Dit laat 
evenwel onverlet dat bij gaswinning gebruik van mijnbouwhulpstoffen thans 
noodzakelijk is. Dat nader onderzoek nodig is naar eventuele alternatieven 
betekent niet dat het gebruik van mijnbouwhulpstoffen, mits wordt voldaan aan 
de daarvoor geldende regelgeving, niet zou kunnen worden toegelaten. 

In dit verband verwijs ik ten eerste naar de inventarisatie van SodM van 
hydraulische werkzaamheden die tot 2016 in Nederland zijn uitgevoerd (338 
hydraulische stimulaties in 250 putten). De resultaten van dit onderzoek zijn 
neergelegd in het rapport "Resultaten inventarisatie fracking, de toepassing van 
fracking, de mogelijke consequenties en de beoordeling daarvan" van februari 
2016. In dit rapport wordt geconcludeerd dat zich voor zover bekend geen 
nadelige gevolgen hebben voorgedaan voor mens en milieu . SodM is van mening 
dat de toepassing van fracking ten behoeve van de conventionele gaswinning op 
een verantwoorde manier kan plaatsvinden. In vervolg op deze rapportage heeft 
TNO in opdracht van SodM onderzocht of conventionele frackoperaties leiden tot 
risico's voor mens en milieu. Dit onderzoek betreft de frackoperaties die tot nu toe 
in Nederland zijn uitgevoerd op het vaste land. Het onderzoek is een verdieping 
van de inventarisatie die SodM eerder heeft uitgevoerd. TNO heeft onderzocht of 
de slotsom van SodM door TNO kan worden gestaafd ten aanzien van de vijf door 
SodM aangewezen potentiele risico-elementen. De resultaten van dit onderzoek 
zijn neergelegd in het rapport "Inventarisatie aantoonbare effecten voor mens en 
milieu als gevolg van historische conventionele frackoperaties" van 11 september 
2018. TNO onderschrijft, in algemene zin, de bevindingen van SodM. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat fracking nadelige effecten heeft voor mens en milieu . 

' P. 25 en 26 van het rapport van RIVM. 
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In dit verband is verder van belang dat Vermilion voorafgaand aan de 
frackoperatie op grond van artikel 74 van de Mijnbouwwet (hierna: Mbb) een 
werkprogramma moet indienen bij de Inspecteur-generaal der Mijnen. Artikel 
8.2.3a .1, tweede lid, van de Mijnbouwregeling (hierna: Mbr) bepaalt wat er ten 
minste in het werkprogramma moet worden opgenomen. Dit betreft onder meer 
een beschrijving van de stoffen. Ingevolge artikel 8.2.3a.1, tweede lid, sub w, van 
de Mbr dient een werkprogramma een beschrijving te bevatten van de stoffen en 
hoeveelheden stoffen die bij het stimuleren worden gebruikt en geïnjecteerd onder 
vermelding van het registratienummer, evaluatie en autorisatie van chemische 
stoffen of, in voorkomend geval, het toelatingsnummer, dat bij of krachtens de 
Biocidenverordening of de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden aan de 
stof is gegeven, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorschriften in de EG
verordening registratie, evaluatie en autorisatie chemische stoffen (EU 
1906/2007; Registratie, beoordeling en Autorisatie van Chemische stoffen 
(hierna : REACH), de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van 
stoffen en mengsels en de Biocidenverordening (EU 528/2012). 

Zoals de waterschappen en decentrale overheden aangeven staat in het rapport 
van het RIVM verder vermeld dat nader onderzoek nodig is om een duidelijk beeld 
te krijgen of de in de mijnbouw toegepaste hulpstoffen worden gebruikt op de 
door REACH en de Biocidenverordening aangegeven manier en het daarbij 
behorende blootstellingsscenario .2 Dit betreft onderzoek naar de naleving van de 
genoemde regelgeving . Mijnbouwondernemingen moeten bij het gebruik van 
chemicaliën en biociden voldoen aan de hiervoor genoemde verordeningen. In het 
kader van het fracken is, zoals hiervoor aangegeven, in artikel 8.2.3a.1, tweede 
lid, sub w, van de Mbr vastgelegd dat uit het werkprogramma moet volgen dat 
aan de voorschriften wordt voldaan. Het is vervolgens aan SodM om bij de 
beoordeling van het werkprogramma te bezien of het gebruik van chemicaliën en 
biociden inderdaad aan de voorschriften voldoet. Pas bij het opstellen van het 
werkprogramma is gedetailleerde informatie beschikbaar over welke stoffen zullen 
worden toegepast en wordt beoordeeld of die stoffen aan de voorschriften 
voldoen. De stelling van de decentrale overheden dat de Biocidenverordening in 
dit verband niet van toepassing is, kan ik niet volgen. Dat biociden in dit geval als 
hulpmiddel voor gaswinning worden toegepast, betekent niet dat deze stoffen niet 
zouden vallen onder de reikwijdte van de Biocidenverordening. De stoffen worden 
immers wel degelijk gebruikt als werkzame stoffen tegen schadelijke organismen. 
De Biocidenverordening heeft betrekking op het in de handel brengen en 
gebruiken van biociden die mensen, dieren, materialen of voorwerpen moeten 
beschermen tegen schadelijke organismen, zoals ongedierte of bacteriën, door de 
werking van de werkzame stoffen in de biocide. Deze verordening heeft tot doel 
de werking van de markt voor biociden in de EU te verbeteren en moet 
tegelijkertijd zorgen voor een hoge mate van bescherming voor mens en milieu. 
Na beoordeling kan een biocide worden toegelaten voor een bepaalde toepassing. 
Voor toepassingen waarvoor geen toelating is verkregen is het middel niet 
toegelaten. De mijnbouwonderneming dient in het werkprogramma aan te tonen 
dat aan de verordening wordt voldaan. 

2 P. 26 e.v . van het rapport van RIVM. 
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2.2 De waterschappen en de decentrale overheden betogen dat uit het RIVM
rapport volgt dat de frackvloeistof die niet wordt teruggewonnen achterblijft in de 
geologische formatie en niet of nauwelijks zal worden afgebroken. De 
waterschappen wijzen erop dat volgens het RIVM nader onderzoek nodig is om de 
risico 's van fracken beter in beeld te brengen . Nu niet duidelijk is hoe en op welke 
schaal fracking op grond van dit winningsplan zal worden uitgevoerd en op een 
aantal punten nader onderzoek nodig is, kan het instemmingsbesluit volgens de 
decentrale overheden niet in stand blijven . De waterschappen wijzen er in dit 
verband verder op dat in het RIVM-rapport is opgenomen dat om beter inzicht te 
krijgen in mogelijke migratieroutes voor stoffen vanuit de diepe ondergrond naar 
(grond)water en bodem en om beter inzicht te krijgen in de afbraak van 
mijnbouwhulpstoffen in de diepe ondergrond nader onderzoek nodig is . 

Reactie: 
Het rapport van het RIVM gaat, zoals de waterschappen en de decentrale 
overheden in hun nadere stukken aangeven, ook specifiek in op fracken. In het 
rapport staat vermeld dat een deel van de frackvloeistof achterblijft in de 
geologische formatie . Nu er op die diepte geen biologische activiteit is zal de 
frackvloeistof volgens het RIVM niet op nauwelijks worden afgebroken .3 

Biologische afbraak verloopt op een dergelijke diepte zeer langzaam. Er is op deze 
diepte wel chemische afbraak mogelijk. In de verkenning van SodM staat hierover 
het volgende vermeld. De in de diepe ondergrond toegepaste frackingvloeistof 
wordt voor een deel teruggewonnen (veelal twee derde). De achtergebleven 
vloeistofresten blijven opgesloten in het reservoir en de chemicaliën breken 
grotendeels of geheel af tot elementen die ook van nature voorkomen in de diepe 
ondergrond .4 De terug geproduceerde frackingvloeistoffen worden van de locaties 
afgevoerd en verwerkt bij extern erkende afvalstoffenverwerkers. Bovendien geldt 
dat zolang de frackvloeistof op de reservoirdiepte blijft er geen sprake is van een 
risico, omdat de stof niet in contact komt met mens en milieu. Om emissies naar 
het milieu te voorkomen wordt rond voorafgaand aan het fracken door 
modelberekeningen vastgesteld of de boorput de verhoogde druk en temperatuur 
tijdens het fracken aankan. 

In dit verband is wil ik verder wijzen op het rapport "Inventarisatie van 
technologieën en ontwikkelingen voor het verminderen van (rest)risico's bij 
schaliegaswinning" van 8 juni 2015 dat TNO in samenwerking met Deltares heeft 
opgesteld .5 Ik wil voorop stellen dat fracken bij conventionele gaswinning niet te 
vergelijken is met winning uit schaliereservoirs, zoals dat in de Verenigde Staten 
plaatsvindt. Bij schaliegaswinning wordt, anders dan bij conventionele gaswinning 
voortdurend hydraulische stimulatie toegepast met grote volumes frackvloeistof. 
Toch bevat het hiervoor genoemde rapport van TNO wat betreft het gebruik van 
chemicaliën overwegingen die ook relevant zijn voor fracking bij conventionele 
gaswinning. Uit het rapport volgt dat het risico van het gebruik van chemicaliën bij 
het fracken, zoals hiervoor ook aangegeven, wordt bepaald door de kans dat de 

' Zie p . 39 van het rapport van RIVM 
• Zie p. 2 van de verkenning van SodM 
5 https :/ /zoek.officielebekendma kingen. nl/blg-548924. pdf 
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chemicaliën aan het aardoppervlak of in de ondergrond een schadelijke werking 
hebben en het effect van de schadelijke werking op de omgeving. 6 Het risico dat 
chemicaliën aan het aardoppervlak een schadelijke werking hebben wordt 
voornamelijk bepaald door de kans van morsen of lekkages, de hoeveelheid, 
concentratie en toxiciteit van de gelekte chemicaliën, en de locatie specifieke 
interactie met de omgeving waar gelekte chemicaliën terecht kunnen komen. Voor 
het risico in de ondergrond zijn diepte en verspreiding ook belangrijke factore'n. 
Voor het effect in de ondergrond is bovendien van belang hoe de chemicaliën zich 
gedragen bij hogere temperatuur en druk. Sommige chemicaliën breken snel af in 
de ondergrond en zijn daardoor minder of niet schadelijk in de ondergrond . Zoals 
hiervoor al aan de orde kwam, meer gedetailleerde informatie over de 
samenstelling van de frackvloeistof pas beschikbaar bij het opstellen van het 
werkprogramma en wordt door de Inspecteur-generaal der Mijnen beoordeeld of 
de toepassing van de stoffen aan de voorschriften voldoet. 

In dit verband is verder van belang dat op grond van artikel 8.2.3a.l, tweede lid, 
onder g, van de Mbr in het werkprogramma de integriteitsbeheersing van de put 
moet worden beschreven. Daarnaast moet worden aangegeven welke 
maatregelen worden getroffen om integriteit van de put zeker te stellen en de 
geohydrologische eenheden te beschermen. In het rapport van TNO wordt ten 
aanzien van de integriteit van putten geconcludeerd dat op basis van de 
beschikbare gegevens is vastgesteld dat in geen geval bij de frackoperaties in het 
verleden de integriteit van een put als gevolg van een frackoperatie is aangetast 
en er zich een migratiepad heeft gevormd naar de oppervlakte of de diepe 
ondergrond .7 In een enkel geval zijn problemen vastgesteld met onderdelen van 
putten die in het verleden één of meer frackoperaties hebben ondergaan. Nu geen 
eenduidige oorzaak voor deze problemen kan worden aangewezen, kan de 
frackoperatie niet als aanleiding worden oitgesloten. Problemen met onderdelen 
van de putintegriteit betreffen in voorkomende gevallen slechts één of enkele van 
de ingebouwde, elkaar overlappende barrières, waardoor de integriteit van de 
afsluiting over het geheel gewaarborgd blijft, zo vermeldt het rapport van TNO. 

Ingevolge artikel 8.2.3a, tweede lid, onder z, van de Mbr dient het 
werkprogramma verder een beschrijving te bevatten van de wijze waarop de 
integriteit en bescherming van de afdichtende formaties boven en onder het te 
stimuleren voorkomen veilig wordt gesteld. TNO concludeert in dit verband dat 
van het risico op verlies van integriteit van afsluitende lagen van gefrackte 
reservoirs in Nederland op het vaste land (zeer) laag is. 8 Deze conclusie is tot 
stand gekomen door middel van uitgebreide documentenanalyse en door het 
modelleren van frackoperaties in verschillende reservoir-seal paren. Gezien de 
diepteligging van de reservoirs (minimaal 950 m tot 4000 m) zijn er behalve de 
direct boven een reservoir gelegen afsluitende pakketten, nog honderden tot 
enkele duizenden meters dikke gesteente pakketten aanwezig tussen de 
reservoirs en het door mens en milieu benutte grondwater. Binnen deze pakketten 
komen nog verschillende ondoordringbare lagen·voor (secundaire seals). 

• Zie p. 33 van het rapport 
' Zie p. 41 van het rapport van TNO 
' Zie p. 35 van het rapport van TNO 
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Bovendien zal er uitsluitend migratie van trackvloeistof plaatsvinden in het geval 
van een drukverschil . Er is geen natuurlijke uitwisseling tussen vloeistoffen op de 
diepte van de reservoirs en het grondwater dat deel uitmaakt van ons milieu. De 
verhoogde druk tijdens het fracken neemt direct na het stoppen van het pompen 
af. Mocht gedurende de frack, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, een lekkage 
ontstaan dan zal de druk op de frackvloeistof, door het vergroten van het volume 
waarover de druk wordt verdeeld, over korte afstand zodanig afnemen dat de 
mogelijke migratie zeer beperkt zal zijn. Bovendien zal bij het optreden van een 
lekkage de druk afwijkend gedrag vertonen dat opvalt tijdens de continue 
monitoring . Dit zal aanleiding zijn de trackoperatie te beëindigen , waarna de druk 
ook zal afnemen. In het ondiepe deel van de put is de kans op lekkages gezien de 
meervoudige verbuizing bovendien zeer klein. 

Zoals uit het voorgaande volgt kan uit de verkenning van SodM en het 
verdiepende onderzoek van TNO worden afgeleid dat zich bij trackoperaties voor 
zover bekend geen nadelige gevolgen hebben voorgedaan voor mens en milieu. 
SodM is van mening dat toepassing van fracking ten behoeve van conventionele 
gaswinning op een verantwoorde manier kan plaatsvinden en op een veilige 
manier kan worden uitgevoerd. Dat er, zoals het RIVM concludeert, op sommige 
aspecten nader onderzoek moet worden verricht, om een nog beter beeld te 
krijgen van de gevolgen van fracken, betekent niet dat ik niet heb kunnen 
instemmen met dit winningsplan en de wijze waarop de hydraulische stimulatie 
daarin is beschreven . 

In paragraaf 3.5 van het winningsplan is de toepassing van hydraulische 
stimulatie beschreven . Vermilion geeft aan dat in de nabije toekomst toepassing 
van hydraulische stimulatie nodig zal zijn in één of meer van de putten om alle 
gasreserves te kunnen blijven produceren . De bijlage "Risico inventarisatie 
hydraulische stimulatie" bij het winningsplan (hierna: bijlage 13 bij het 
winningsplan) geeft een analyse van de risico's van de hydraulische stimulatie . Uit 
deze bijlage volgt dat het risico op bevingen wordt beheerst door de scheurlengte 
zodanig te begrenzen dat voldoende afstand wordt gehouden tot de nabijgelegen 
breuken. Vermilion hanteert daarbij een afstand van minimaal 25 meter plus de 
onzekerheid over de locatie van de breuk. Ten aanzien van de voorkomens Loon 
Op Zand en Loon Op Zand Zuid is het voldoende afstand tot de natuurlijke 
breuken te bewaren. De minimale afstand bedraagt in dit geval 75 meter, inclusief 
de onzekerheid over de locatie van de breuk. Verder beschrijft Vermilion in bijlage 
13 bij het winningsplan dat het risico op verlies van de integriteit van de 
afsluitende lagen wordt beheerst door de begrenzing van de hoogte van de 
scheurgroei. De modelberekeningen zullen de injectiedruk en 
vloeistofeigenschappen bepalen die naast de scheurlengte tevens de hoogte 
beperken. De integriteit van de putten wordt voorts geborgd door dubbelwandige 
stalen bescherming bestaande uit een binnen- en buitenbuis. De injectiedrukken 
zullen tijdens de stimulatie maximaal 80% bedragen van de maximaal toegestane 
d rukbeg renzing van de putten. 

Vermilion heeft in het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand Zuid 
informatie in algemene zin opgenomen over het toepassen van hydraulische 
stimulatie en de technieken. Bovendien heeft Vermilion in bijlage "Risico 
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Inventarisatie Hydraulische stimulatie naast een algemene beschrijving van de 
hydraulische stimulatie techniek, ook een specifieke risicoanalyse voor de 
voorkomens Loon op Zand en Loon op Zand Zuid beschreven. In het winningsplan 
staat voorts vermeld dat het volume aan frackvloeistof dat in het reservoir wordt 
gepompt de tussen 50 en 100 m3 bedraagt . De aspecten zoals de status en 
integriteit van de put, afstand van gekarteerde breuken, locatie van de putten 
WWS-01 en WWS-02 ten opzichte vanwaterwin-en intrekgebieden en de 
integriteit van de afdekkende lagen worden voldoende geadresseerd. De 
risicoanalyse bevat daarmee de belangrijkste aspecten die bij hydraulische 
stimulatie een rol spelen en biedt een goede basis voor het in een later stadium 
opstellen van een specifiek werkprogramma als bedoeld in artikel 74 van het Mbb. 
De informatie over het ontwerp van de hydraulische stimulatie is erg gedetailleerd 
en vaak nog niet beschikbaar als een winningsplan wordt ingediend. 

Nu in het winningsplan expliciet wordt ingegaan op de hydraulische stimulatie en 
de te verwachten gevolgen voor bodembeweging voldoet het winningsplan op dit 
punt aan artikel 35, eerste lid, onderdelen c, fen g van de Mbw. Daarnaast ben ik 
van mening dat Vermilion de risico's van hydraulische stimulatie en de wijze 
waarop deze risico's worden beheerst voldoende inzichtelijk heeft gemaakt. In dit 
verband is van belang dat SodM in het advies op het winningsplan, mede op grond 
van het advies van TNO, concludeert dat Vermilion de risico's en de 
beheersmaatregelen in het winningsplan voldoende adresseert . Weliswaar is, zoals 
de waterschappen stellen, geen limiet opgenomen met betrekking tot het aantal 
toe te passen behandelingen, maar uit de beschrijving in het winningsplan volgt 
voldoende duidelijk dat het incidentele stimulatie bij conventionele gaswinning 
betreft. 

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat ik, onder voorwaarden, heb 
kunnen instemmen met het winningsplan en hetgeen daarin is opgenomen over 
de toepassing van hydraulische stimulatie . 

2.3 De waterschappen wijzen er nogmaals op dat het werkprogramma na 
vaststelling van het instemmingsbesluit wordt opgesteld en dat een dergelijke 
werkprogramma geen instemming van de minister behoeft. Volgens de 
waterschappen is het onduidelijk of de integriteit van de putten ook na 
beëindiging van de winning wordt gemonitord. Zij wijzen erop dat volgens het 
RIVM meer onderzoek nodig is om inzicht te krijgen in de integriteit van het 
afsluiten van putten met cementproppen en naar mogelijke alternatieve 
afsluitmethoden . 

Reactie: 
Zoals hiervoor aan de orde is gekomen dient de hydraulische stimulatie op grond 
van artikel 74 van het Mijnbouwbesluit overeenkomstig een werkprogramma 
plaats te vinden. Op grond van artikel 77, aanhef en onder a, van het Mbb zijn in 
artikel 8.2.3a.1 nadere regels gesteld omtrent de inhoud van het werkprogramma. 
Op grond van artikel 8 .2.3a.2 van de mijnbouwregeling dient het werkprogramma 
zes weken voor aanvang van de betrokken werkzaamheden te worden ingediend 
bij de Inspecteur-generaal der Mijnen. Uit het systeem van de Mbw, het Mbb en 
de Mbr volgt dat in het werkprogramma meer gedetailleerde informatie over de 
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pusstimulatie dient te worden opgenomen. Het is op zichzelf juist dat op het 
werkprogramma geen beoordeling van de minister volgt. De Inspecteur-generaal 
der Mijnen beoordeelt het werkprogramma en ziet toe op de correcte naleving 
daarvan. Deze heeft op grond van artikel 127, eerste lid, van de Mbw de 
uitoefening van toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Mbw gestelde 
regels tot taak. De Inspecteur-generaal der Mijnen dient er onder andere op toe te 
zien dat de houder van een winningsvergunning geen activiteiten verricht die · 
nadelige gevolgen veroorzaken voor mens en milieu of de veiligheid schaden, als 
bedoeld in artikel 33 van de Mbw. Bovendien dient Vermilion tijdens de uitvoering 
van de stimulatiewerkzaamheden op grond van artikel 76 van het Mbb en artikel 
8 .2.2.2 van de Mbr dagelijks een rapport op te stellen dat onmiddellijk in kennis 
dient te worden gesteld van de Inspecteur-generaal der Mijnen . Ook tijdens de 
werkzaamheden ziet de Inspecteur-generaal der Mijnen er derhalve op toe dat de 
werkzaamheden geen risico 's voor mens en milieu en de veiligheid veroorzaken en 
volgens het werkprogramma plaatsvinden. 

Bovendien betekent het vorenstaande niet dat in het kader van het winningsplan 
in het geheel geen beoordeling heeft plaatsgevonden van hydraulische stimulatie . 
In het kader van het winningsplan heb ik de gevolgen van de beschrijving van de 
hydraulische stimulatie en de risicobeoordeling daarvan beoordeeld . Zoals ik ook 
onder paragraaf 2.2 van dit nadere stuk uiteen heb gezet, ben ik van mening dat 
de hydraulische stimulatie, de eventuele risico's en de wijze waarop deze risico 's 
worden beheerst voldoende inzichtelijke zijn gemaakt in het winningsplan. De 
risico 's van hydraulische stimulatie zijn beperkt. Mede op basis van de adviezen 
van de wettelijke adviseurs ben ik tot de conclusie gekomen dat er geen 
aanleiding was om instemming met de hydraulische stimulatie zoals omschreven 
in het winningsplan te weigeren . 

Voor zover de waterschappen hebben gewezen op hetgeen in het rapport van het 
RIVM is opgenomen over het afsluiten van putten breng ik naar voren dat het 
geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen van een mijnbouwwerk op grond van 
artikel 39 van het Mbb dient plaats te vinden volgens een afsluitplan dat wordt 
ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Dit afsluitplan 
behoeft de instemming van de minister. Op grond van artikel 40, eerste lid, onder 
c, van het Mbb dient het afsluitplan een beschrijving van maatregelen te bevatten 
om schade te voorkomen. De instemming kan worden verleend onder beperkingen 
of daaraan kunnen voorschriften worden verbonden in verband met risico op 
schade. De wijze van afsluiting en eventuele monitoring na afsluiting van 
mijnbouwwerken kómen in het kader van dit afsluitplan aan de orde. Bovendien 
wijs ik erop dat fracken geen enkele invloed heeft op het afsluiten van de put. 
Frackvloeistof zal nooit spontaan uit de put komen. De druk in het veld is lager 
dan in de omgeving en zal niet meer hoger kunnen worden. Het is overigens 
gebruikelijk dat nog enige tijd na het afsluiten van putten wordt gemonitord of 
daaruit gas ontsnapt. Zoals gezegd wordt dit geregeld in het afsluitplan, waarvoor 
een afzonderlijk procedure wordt doorlopen. Momenteel wordt er onder leiding 
van SodM door de operators onshare geïnventariseerd welke putten zijn 
afgesloten en welke eventueel een verhoogde kans hebben op lekkage. De 
resultaten van dit onderzoek zullen meer inzicht geven. 
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2.4 Tot slot wijzen de waterschappen erop dat hoewel het affakkelen of afblazen 
van aardgas alleen is toegestaan wanneer dit om veiligheidsredenen nodig is, het 
belangrijk is om te weten hoe met de vrijkomende aardgassen wordt omgegaan . 
Deze keuze voor afblazen kan namelijk bijdragen aan klimaatveranderingen. De 
waterschappen wijzen erop dat het RIVM concludeert dat nader onderzoek nodig 
is om inzicht te krijgen in de bijdrage die het vervangen van afblazen door 
affakkelen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen kan leveren. 

React ie: 
Het afblazen en affakkelen is een aspect dat primair in het kader van de 
omgevingsvergunning voor het mijnbouwwerk wordt beoordeeld . In het kader van 
de omgevingsvergunning worden immers alle bovengrondse milieueffecten van 
het mijnbouwwerk beoordeeld. Verder wijs ik erop dat het afblazen en affakkelen 
van aardgas zich beperkt totonderhouds-en inspectiewerkzaamheden. In 
paragraaf 5.7 van het winningsplan staat beschreven dat de hoeveelheid 
afgefakkeld en afgeblazen aardgas marginaal is en zich beperkt tot hoeveelheden 
die ve rloren gaan bij het druk-vrij maken van het systeem in verband met 
geplandeonderhouds-en inspectiewerkzaamheden. SodM concludeert in het 
advies op het winningsplan dat de risico 's op nadelige effecten voor het milieu 
door het afblazen of affakkelen van koolwaterstoffen, gelet op het incidentele 
karakter daarvan, beperkt zijn. SodM heeft daarom geen aanleiding gezien om 
aanvullende voorwaarden te adviseren. In hetgeen de waterschappen op dit punt 
naar voren hebben gebracht zie ik dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat 
het instemmingsbesluit niet in stand zou kunnen blijven. 

3. Nadere gronden Van Dijk en anderen 

3.1 Van Dijk en andere betogen dat in Tilburg en Tilburg-Noord geen publicatie 
van het instemmingsbesluit is geplaatst. Evenmin is de informatieavond hier 
aangekondigd. 

Reactie: 
Kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit en het 
definitieve instemmingsbesluit hebben plaatsgevonden in de Duinkoerier, 
Maasroute en de Tilburgse Koerier. Kennisgeving van de besluiten heeft derhalve 
wel degelijk ook plaatsgevonden in een Tilburgs huis-aan-huis blad. Het is juist 
dat de informatieavond per abuis uitsluitend in de Duinkoerier en de Maasroute 
heeft plaatsgevonden._Er bestaat geen verplichting tot het houden van een 
informatieavond en evenmin zijn er wettelijke regels over de aankondiging 
daarvan . De betrokkenen gemeenten zijn tevens gevraagd de aankondiging van 
de informatieavond op hun website te plaatsen. 

3.2 Van Dijk en anderen wijzen op het Klimaatakkoord en stellen dat de winning 
uit kleine velden dient te worden gestopt. Daarnaast betogen zij dat de start van 
de winning uit het voorkomen Loon op Zand Zuid prospect niet in 
overeenstemming is met het beleid om geen nieuwe winning toe te staan. 

Reactie: 
In paragraaf 4 van het verweerschrift heb ik het beleid ten aanzien van de 
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gaswinning uit kleine velden geschetst. Zoals ik ook in de recente Kamerbrief van 
30 maart 2020 uiteen heb gezet, wordt gestreefd naar de ontwikkeling van 
alternatieven voor aardgas. Deze ontwikkelingen vergen echter tijd. Zoals 
aardgas nu een belangrijke rol heeft voor de gebouwde omgeving en bedrijven, 
namelijk 41% van het primaire energieverbruik, blijft aardgas ook de komende 
decennia noodzakelijk. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is in 2030 
de vraag naar aardgas 33,7% van het primaire energieverbruik . Overigens kàn dit 
lager uitvallen door uitvoering van het Klimaatakkoord. Bijgevolg zijn aardgas, 
groen gas en duurzame waterstof samen de gasvormige energiedragers van nu en 
de toekomst, waarbij elke energiedrager zijn eigen rol heeft. Voor aardgas is dit 
de invulling van de bestaande gasbehoefte tot 2050. 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zal de vraag naar aardgas in het 
komende decennia nagenoeg gelijk blijven . Tegen deze achtergrond speelt tevens 
het besluit om gaswinning uit het Groningenveld te beëindigen . Dit maakt de 
discussie over voortzetting van gaswinning uit de kleine velden versus import 
extra relevant. Het kabinet geeft voorkeur aan gaswinning uit de Nederlandse 
kleine velden, zowel op land als op zee, omdat dit beter is voor klimaat, 
werkgelegenheid, economie, behoud van kennis van de diepe ondergrond en 
aanwezige gasinfrastructuur. Tevens remt productie in eigen land de toenemende 
importafhankelijkheid van andere landen. Om een vergunning te verlenen voor de 
winning van delfstoffen, wordt een zorgvuldige beoordeling gemaakt van de 
risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructuur, en nadelige effecten voor 
milieu en natuur. Een risico wordt bepaald door enerzijds de kans, en anderzijds 
het effect van een gebeurtenis. Bij iedere vergunning voor een klein gasveld vindt 
een individuele beoordeling plaats waarbij de laatste inzichten over de kans en het 
effect worden betrokken. Als de risico's klein zijn en er geen veiligheidsvraagstuk 
aan de orde is, wordt dit toelaatbaar geacht en wordt de vergunning verleend. 

Voor zover Van Dijk en anderen stellen dat het toelaten van winning uit het 
voorkomen Loon op Zand Zuid prospect niet in overeenstemming is met het beleid 
verwijs ik naar punt 4.3 van het verweerschrift . Het kabinet heeft nieuwe 
opsporingsvergunning voor gaswinning op land uitgesloten. De gasvoorkomens 
Loon op Zand en Loon op Zand Zuid (prospect) zijn gelegen binnen het gebied 
waarop de winningsvergunning Waalwijk betrekking heeft. In zoverre vindt dan 
ook geen intensivering van de gaswinning plaats. 

Nu de gaswinning, zoals uit het instemmingsbesluit en de onderliggende stukken 
volgt, veilig kan plaatsvinden past de winning in het kleine velden-beleid. 

3.3 Van Dijk en anderen stellen dat de hoeveelheid gas die kan worden gewonnen 
niet vastligt en door Vermilion kan worden aangepast. 

Reactie: 
In paragraaf 5.5 van het winningsplan heeft Vermilion per voorkomen opgenomen 
welke productievolumes worden verwacht in het low-, mid- en highcase scenario. 
Doordat ik heb ingestemd het winningsplan ligt vast dat Vermilion op grond van 
dit winningsplan maximaal het volume in het highcase productiescenario mag 
winnen . Het maximale volume dat per voorkomen tot en met 31 december 2026 
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mag worden gewonnen, is daarnaast nog eens vastgelegd in artikel 1 van het 
instemmingsbesluit. De stelling van Van Dijk en anderen dat de maximale 
hoeveelheid te winnen gas niet vastligt, is dan ook onjuist. 

3.4 Van Dijk en anderen wijzen erop dat op 900 m afstand van de voorkomens 
winning van aardwarmte zal plaatsvinden. Dit is volgens hen gevaarlijk. Daarnaast 
betogen zijn dat de berichtgeving omtrent geothermie projecten in de omgeving 
onjuist is geweest. 

Reactie: 
Er is een vergunning voor de opsporing van aardwarmte verleend voor het gebied 
Tilburg -Geertruidenberg. De verwachting is dat deze activiteiten gelet op de 
diepte waarop de activiteiten worden verricht naast elkaar kunnen plaatsvinden 
zonder elkaar te beïnvloeden . Bij het opstellen van het winningsplan voor de 
winning van de aardwarmte zal dit nader worden beoordeeld. Dit is ook in 
paragraaf 6.1 van het instemmingsbesluit opgenomen. TNO en SodM hebben in 
hun adviezen op het winningsplan geconcludeerd dat er in de directe nabijheid 
van de voorkomens geen concreet geothermieproject of ander gebruik van de 
ondergrond is voorzien . Van onjuiste berichtgeving is dan ook geen sprake. 

3.5 Volgens van Dijk en anderen is van een afsluitende laag van 500 meter tussen 
het gasvoorkomen op 2800 meter diepte en de ondiepe bodem met grond- en 
drinkwater voorkomens geen sprake. Trias zand en schalie zijn de enige 
afsluitende hardstenen laag. Deze laag is volgens van Dijk en anderen 100 meter 
dik. 

Reactie : 
In figuur 4-1 van het winningsplan is een verticale doorsnede van het Loon op 
Zand gasveld opgenomen . Boven de reservoir gesteenten uit de Trias ligt een dik 
pakket met Onder-Jura schalies. Dit is een voor gas ondoordringbare kleilaag van 
meer dan 500 meter dikte. Bovendien liggen daarboven nog ongeveer200 meter 
aan sedimenten waarbinnen verschillende voor gas ondoordringbare lagen 
voorkomen. Dit wordt bevestigd in de beschrijving van het veld in het advies van 
SodM. De stelling van Van Dijk en anderen is derhalve onjuist. 

3. 6 Van Dijk en anderen vragen zich af of al duidelijk is op welke locatie het extra 
meetstation wordt gerealiseerd dat is voorgeschreven in artikel 2 bij het 
instemmingsbesluit. 

Reactie: 
Ingevolge artikel 2 bij het instemmingsbesluit zorgt Vermilion voordat wordt 
gestart met de hydraulische stimulatie voor de aansluiting van in elk geval één 
extra seismisch station op het KNMI-netwerk. De locatie van dit station wordt 
bepaald na afstemming met het KNMI en zal moeten bijdrage aan een verbetering 
van de monitoring van de bodemtrilling rondom de voorkomens. Het extra 
meetstation is nog niet aangesloten . Op grond van dit voorschrift bestaat daar ook 
nog geen verplichting toe . Het station dient te zijn aangesloten alvorens wordt 
gestart met de hydraulische stimulatie. 
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3. 7 Van Dijk en anderen betogen dat belanghebbenden dienen te worden 
gecompenseerd voor de geleden schade. In dit verband wijzen zij erop dat in de 
nabijheid van de winningslocatie in Tilburg Noord een nieuwe woonwijk wordt 
gerealiseerd. 

Reactie: 
Ik wil voorop stellen dat de maximale bodemdaling ten gevolge van de gaswinning 
in het diepste punt van de bodemdalingskom maximaal 1 cm zal bedragen. 
Daarnaast is de kans op een beving verwaarloosbaar, hetgeen betekent dat het 
veld in risicocategorie 1 valt, de laagste risicocategorie. De kans op schade ten 
gevolge van de winning is dan ook zeer klein. Dit wordt bevestigd door het advies 
van de Tcbb. Ook ter plaatse van de woonwijk in Tilburg Noord wordt ten gevolge 
van de winning derhalve geen schade verwacht. Mocht tegen de verwachting in 
ten gevolge van de winning toch schade ontstaan dan is Vermilion op grond van 
artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor deze schade. 

In dit kader wil ik voorts wijzen op de meest recente ontwikkelingen ten aanzien 
van de landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade, waar ik onder punt 11.1 
van het verweerschrift op in ben gegaan. Dit betreft een stroomlijning, 
uniformering en daarmee versnelling van de afhandeling van mijnbouwschades, 
niet zijnde schades ten gevolge van de gaswinning uit het Groningenveld en de 
gasopslag Norg. Inmiddels is de Commissie mijnbouwschade ingesteld en het 
protocol vastgesteld (Kamerstukken II 2019-2020, 32849, nr. 200). Het protocol 
beschrijft het proces van het indienen van een schademelding tot en met het 
eindadvies dat de Commissie geeft. De planning is dat de Commissie medio 2020 
start met haar werkzaamheden. 

Hoogachtend, 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze: 

C.H.M. Kraakman, 
plv. hoofd bezwaar en beroep 
directie Wetgeving en Juridische Zaken 
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