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Aan: 
Ministerie van EZ&K 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 

Plaats en Datum: Vledderveen, 11 februari 2019 

Betreft: Wob-verzoek 

 

Geachte heer/mevrouw, 

In het kader van onze betrokkenheid, met het milieu en de woonomgeving van onze inwoners en 
specifiek de mogelijkheden van gaswinning en de gevolgen daarvan in ons werkgebied, verzoek ik 
u, mij informatie/documenten te verstrekken. Ons werkgebied beslaat het dorp en het 
buitengebied van Vledderveen in Drenthe. Heel specifiek gaat het nu om het gebied Boergrup. Het 
gaat dan om mogelijke boor- en winnigslocaties bij de P.W. Jansenlaan, de Middenweg, of mogelijk 
nog andere opties. 

De beoogde boorlocatie ligt ingeklemd tussen twee velden waarvan de winning (en de wijze 
waarop) nu al zeer ter discussie staat. Namelijk tussen veld Vinkega en Diever in. Het versnelde 
tempo van winning heeft al geleid tot bijgestelde bodemdalingsprognoses en verhoogd risico op 
bodembeving/trilling. Zeker nu blijkt, uit een rapportage van Vermilion, dat deze twee velden 
"op geringe afstand" van elkaar liggen, kan de vraag worden gesteld of het verstandig is 
daartussenin nog meerdere boorlocaties/winputten te willen aanleggen. 

Wij maken ons niet enkel zorgen over de veiligheid in ons gebied, als gevolg van bodemdaling of 
bodemtrillingen, maar ook over de gevolgen voor het landschap. Dit laatste betreft o.a. de 
gevolgen voor het landschap door de plaatsing van boortorens en de compactie van de bodem 
waardoor het waterbergend vermogen afneemt en daarmee de kwaliteit van ons landschap. 

Ik verzoek u om de volgende documenten: 

1. Winningsvergunning, bevoegd gezag EZK, wettelijk kader Mijnbouwwet 
2. Omgevingsvergunning, bevoegd gezag EZK, wettelijk kader Wabo 

 omgevingsvergunningsaanvraag voor aanleg van de (proefboor)locatie; inclusief alle 
bijbehorende rapporten; 
inclusief (online ingediende) aanvraaggegevens; 
inclusief m.e.r.-beoordeling; 
inclusief het m.e.r.-beoordelingsbesluit van de minister; 
inclusief Watertoets & Wateradvies (Waterschap); 
inclusief de adviezen (van SodM, Tcbb, Mijnraad, decentrale 
overheden etc) 

 milieuvergunning voor de proefboring (in kader van de Wet 
Milieubeheer, later aangehaakt aan omgevingsvergunning) 

 omgevingsvergunningsaanvraag voor de oprichting en in 
werking hebben van een productie-installatie; 
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inclusief alle bijbehorende rapporten; 
inclusief (online ingediende) aanvraaggegevens; 
inclusief m.e.r.-beoordeling; 
inclusief m.e.r.-beoordelingsbesluit; 
inclusief (eventueel) Milieueffectrapport MER* ; 
inclusief geactualiseerde Watertoets & Wateradvies (Waterschap); 
Inclusief bijbehorende adviezen (van SodM, Tcbb, Mijnraad, decentrale overheden etc.) 
 
*Indien de Minister in zijn beoordelingsbesluit heeft besloten tot het opstellen van een 
MER, dan verzoek ik tevens tot het toezenden van de adviezen, uitgebracht door SodM, 
Natuur en Biodiversiteit. 

*als de minister in zijn m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft besloten dat een MER moet worden 
opgesteld dan vraagt hij vaak advies aan bijv. het SodM, Natuur en Biodiversiteit. Vraag deze 
adviezen ook op. 

3. Waterwetvergunning, bevoegd gezag Waterschap, wettelijk kader Waterwet 

 een (eventuele) Waterwetvergunning (inclusief melding) 

4. Winningsplan(en), bevoegd gezag EZK, wettelijk kader Mijnbouwwet 

 lndien er meerdere winningsplannen zijn voor het genoemde werkgebied, als gevolg van 
meerdere putten voor eenzelfde boorlocatie, of indien er meerdere boorlocaties zijn in het 
genoemde werkgebied, verzoeken we u alle betrokken winningsplannen toe te zenden, 
inclusief de adviezen van SodM, Tcbb, Mijnraad en decentrale overheden. 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob). Met verwijzing naar de termijn die is genoemd in artikel 6, eerste lid van de Wob 
verzoek ik u mij de gevraagde informatie voor 10 maart 2019 toe te sturen. Indien u kosten in 
rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf op de hoogte te 
brengen. U kunt daarvoor contact opnemen met plaatselijkbelang@vledderveendrenthe.nl., ter 
attentie van de heer Henk Koene. 

Hoogachtend, 

 

Drs. H.P.C. Koene  

Voorzitter Plaatselijk Belang Vledderveen 
Plaatselijk Belang Vledderveen 
 
c.c. gemeente Westerveld, Provincie Drenthe, waterschap Drents Overijsselse Delta 
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