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Harlingen, 8 november 2017 

 

 

Geachte leden, 

Binnen de grenzen van uw gemeente wint Vermilion aardgas uit het Slootdorp gasveld. De winning uit dit veld startte in 1977. 

Zoals u wellicht weet, is sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe mijnbouwwet van kracht. In deze wet is rekening gehouden met 

de maatschappelijke zorg die is ontstaan over de gevolgen van gaswinning voor de lokale leefomgeving. Zo schrijft de wet nu 

voor dat een seismische risicoanalyse onderdeel uitmaakt van het winningsplan zoals we dat hebben ingediend voor de 

uitbreiding van de productie in het Slootdorp gasveld.  

In deze analyse wordt naast het risico op een aardbeving ook aandacht besteed aan het effect daarvan op de lokale 

leefomgeving in het geval er een voorkomt. Wij hebben deze risicoanalyse  laten uitvoeren. De conclusie is dat de kans op het 

ontstaan van een aardbeving als gevolg van gaswinning uit het Slootdorp voorkomen gasveld verwaarloosbaar is.  

Versterking seismische meetnet KNMI 

Ondanks deze conclusie neemt Vermilion maatregelen die verder gaan dan de wettelijk verplichte eisen. Op kosten van de 

onderneming is het seismische meetnet van het KNMI versterkt binnen het invloedsgebied van het Slootdorp gasveld. Volgens 

de richtlijn van het Staatstoezicht op de Mijnen wordt voor het invloedsgebied  een 5 km bufferzone genomen vanaf de rand van 

het gasveldvoorkomen. We vergroten dit invloedsgebied in de omgeving van Anna Paulowna in verband met de aardbeving die 

het KNMI daar op 23 juni 2015 registreerde. Hoewel de oorzaak van deze beving nog niet is vastgesteld, laten we deze omgeving 

onderdeel uitmaken van het invloedsgebied.  

Vooropname: in kaart brengen huidige staat van woningen en gebouwen 

Naast de uitbreiding van het seismische meetnet willen we vanuit hetzelfde voorzorgsbeginsel een bouwkundige vooropname 

uitvoeren die de huidige staat van de bebouwing binnen het invloedsgebied in kaart brengt. De inspecties verschaffen 

bewoners/eigenaren duidelijkheid in het geval schade ontstaat aan hun woning of gebouw naar aanleiding van bodembeweging. 

De vooropname draagt ertoe bij dat wij eventuele schademeldingen adequaat kunnen afhandelen.  

De vooropname is in handen van een ingenieursbureau met ervaring in dit type onderzoek. Voor de vooropname maakt het 

bureau een representatieve dwarsdoorsnede van de bebouwing en verdeelt deze in categorieën, zoals vooroorlogse en 

naoorlogse woningen, boerderijen en andere (bedrijfs)gebouwen. De onderzoekers houden rekening met de schadegevoeligheid 

van deze bebouwing. Hoe gevoeliger een categorie, des te meer ervan tijdens de vooropname worden onderzocht.  
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Bewoners/eigenaren krijgen online toegang tot inspectierapport 

In het invloedsgebied beschrijven en fotograferen experts de bouwkundige staat van de panden, zowel buiten als binnen. De 

bewoners/eigenaars ontvangen na de inspectie een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij online toegang krijgen tot de 

resultaten van de vooropname. 

Betekenis vooropname voor bewoners/eigenaren 

De resultaten van de vooropname in combinatie met het seismische meetnet helpen om bij toekomstige schademeldingen aan 

de geïnspecteerde woningen en gebouwen vast te stellen of er een relatie is met gaswinning. In het geval schade wordt gemeld 

aan andere woningen of gebouwen, geldt de vooropname van nabijgelegen woningen of gebouwen uit dezelfde categorie als het 

referentiekader. 

Mocht u vragen hebben, dan zijn we uiteraard graag bereid hierop antwoord te geven. In dat geval verzoek ik u contact met ons 

te zoeken via het volgende emailadres: info@vermilionenergy.com.  

Met vriendelijke groet. 

 

 

Sven Tummers 

Commercieel manager 
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Energiebedrijf Vermilion uit Harlingen heeft veertig jaar een gaswinningsveld bij Slootdorp, 

gemeente Hollands Kroon. In en rondom dit veld wil het bedrijf een ‘bouwkundige 

vooropname’ doen. Dat wil zeggen: er wordt onderzocht hoe de huidige situatie van 

woningen en andere panden is. Een deel van onze gemeente krijgt hier mee te maken. In 

Oudesluis wordt bij dertien adressen een nulmeting gedaan voor de woning/het gebouw in 

huidige staat. Dit doet taxatie en adviesbureau Thorbecke. Waarom doen ze dit? De reden 

van het onderzoek is dat een gasbedrijf tegenwoordig in kaart moet brengen hoe de huidige 

situatie is van woningen en gebouwen. En dit rapport openbaar moet maken en aanbieden 

aan de betrokken eigenaar. Dit doet het bedrijf niet zelf, maar een deskundig bureau. Mocht 

in de toekomst onverhoopt schade ontstaan, dan kan de eigenaar van het pand deze 

schade verhalen op Vermilion, met de nulmeting als bewijs. De tweede reden voor de 

seismische risicoanalyse is dat dit verplicht is bij uitbreiding van de winning, volgens de 

nieuwe mijnbouwwet. In overleg met Hollands Kroon heeft Vermilion adresgegevens 

ontvangen van de beoogde panden. Als gemeenten handelen wij bij voorkeur hetzelfde in 

de gang van zaken, mede omdat dit duidelijkheid geeft naar de inwoners en het bedrijf. Zo 

eisen we van Vermilion een goede communicatie naar de inwoners en naar de gemeente. 

Omdat we als gemeenten geen enkele rol spelen in de uitvoering van de nulmeting, ligt de 

taak van communiceren bij Vermilion. Gezien de Mijnbouwwet is de plaatselijke overheid 

verplicht tot medewerking aan gaswinning door bedrijven. Dit geeft eveneens aan dat de 

gemeente een passieve rol speelt. Voor ons staat het belang van de inwoners voorop, dat zij 

goed geïnformeerd worden en weten wat zij moeten doen als er onverhoopt schade zou 

ontstaan aan hun huis. Vermilion stuurt voorafgaand aan de nulmeting brieven naar de 

bewoners van de referentiewoningen, dorpsraad van Oudesluis en inwoners van Oudesluis. 

Ook organiseert Vermilion een informatiebijeenkomst in het kerkje van Oudesluis. De datum 

wordt op onze website vermeld. In bijgaande brief staan nadere toelichting van Vermilion. 


