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Betreft brief aanbieding omgevingsvergunning eerste fase inrichting Blesdijke 1 

Geachte heer/ mevrouw, 

U heeft op 14 augustus 2014 op grond van de Wabo een aanvraag om een 

omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten 'planologisch strijdig gebruik 

en revisie'. De aanvraag betreft inrichting Blesdijke 1, gelegen aan de Meenthe 

13 in de gemeente Weststellingwerf. De aanvraag is in het Omgevingsloket 

Online geregistreerd onder nummer 1412995. 

Ik doe u hierbij een exemplaar van het besluit toekomen. 

Ontwerpbesluit 

Op het ontwerpbesluit dat van 18 december 2014 t/m 28 januari 2015 ter inzage 

lag bij de gemeente Weststellingwerf is geen zienswijze ingediend. Hiermee is de 

beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken na de ter inzage legging 

van het ontwerpbesluit. 

Publicatie 

De kennisgeving betreffende het besluit zal op woensdag 25 februari 2015 worden 

gepubliceerd in de Staatscourant en in het blad "De Stellingwerf". 

Voor informatie ten aanzien van de ter inzage legging en de mogelijkheid tot het 

instellen van beroep verwijs ik naar de tekst van de kennisgeving (zie bijlage). 

Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen (tel. 070-3797602, e-

mail omgevingsvergunning @minez.nl). 

Met vriendelijke groet, 

,Aps 

Dhr. K. van den Hoff 

Directie Energiemarkt 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. 

Postbus 61 

8860 AB Harlingen 

2 4 FEB ZU15  

Ministerie van Economische Zaken 

Datum 

Betreft Omgevingsvergunning voor de inrichting Blesdijke-1 

1. Onderwerp aanvraag 

Op 14 augustus 2014 heeft Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. (Vermilion) to 

Harlingen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 

aanvraag voor de eerste fase van een omgevingsvergunning ingediend. De 

aanvraag betreft de inrichting Blesdijke-1, gelegen aan De Meenthe 13a, in de 

gemeente Weststellingwerf, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente 

Oudetrijne, sectie H, nummers 489 en 188 (ged.). 

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 

1412995. 

De aanvraag betreft een revisie van de vigerende vergunning, d.d. 3 maart 2009 

(kenmerk ET/EM/8204463), naar aanleiding van het uitbreiden van de inrichting 

met een tweede productieput voor de winning van aardgas. Deze put wordt 

middels bovengronds leidingwerk aangesloten op de aanwezige 

productiefaciliteiten. 

De eerste fase van de omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende 

activiteiten: 

A. Planologisch strijdig gebruik — projectafwijkingsbesluit 

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo is een omgevingsvergunning  

vereist voor een activiteit voor zover er strijd is met het bestemmingsplan of een 

beheersverordening en slechts een omgevingsvergunning kan worden verleend 

met toepassing van artikelen 2.12, eerste lid, onder a, sub 3°, van de Wabo. 

B. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting/mijnbouwwerk de 

gehele inrichting omvattend (revisie) 

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een 

omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking 

en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk. 
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Volgens artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat 

een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering 

en het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken 

mijnbouwwerk na die verandering, voor zover de aanvraag betrekking heeft op 

het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3°, en met betrekking tot 

die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn 

verleend. 

De tweede fase van de omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit: 

- Bouwen van een bouwwerk 

Op de activiteiten uit de eerste is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 

maanden van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 

3.10 van de Wabo). Dit betekent op grond van artikel 2.5, tweede lid, van de 

Wabo dat voor beide fases de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing 

Is. Wanneer de aanvraag voor de tweede fase uitsluitend bestaat uit activiteiten 

waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken van toepassing is 

(artikelen 3.9 en 3.10, derde lid, van de Wabo) wordt de beslistermijn voor de 

tweede fase verkort tot 14 weken na ontvangst van de aanvraag (art. 2.5, derde 

lid, van de Wabo). Dit geldt voor de aanvraag Blesdijke-1 tweede fase 

(aanvraagnummer Omgevingsloket Online 1473869). 

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor), 

ben ik bevoegd to beslissen op deze aanvraag. 

2. Verklaring van geen bedenkingen 

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel 

van bestuur categorieen van gevallen aan, waarvoor geldt dat een 

omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen 

bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. 

Dit geldt voor de volgende aangevraagde activiteit: 

A. Planologisch strijdig gebruik - projectafwijkingsbesluit 

Op grond van artikel 6.5, eerste lid, van het Bor is een verklaring van geen 

bedenkingen vereist van de gemeenteraad van de gemeente waar het project 

geheel of in hoofdzaak zal warden of wordt uitgevoerd als de aanvraag betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo 

waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, ander a, sub 3°, van de Wabo, 

wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.  

Ingevolge dat artikel is aan de gemeenteraad van de gemeente Weststellingwerf 

een verklaring van geen bedenkingen gevraagd voor het afwijken van het 

bestemmingsplan. 
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Op 3 december 2014 hebben wij van de gemeenteraad van Weststellingwerf een 

ontwerp- verklaring van geen bedenkingen ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet 

op het belang van een goede ruimtelijke ordening, geen bedenkingen zijn tegen 

het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. 

De verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Weststellingwerf 

maakt onderdeel tilt van deze beschikking. De verklaring van geen bedenkingen is 

als bijlage toegevoegd aan deze beschikking. 

3. Geraadpleegde organisaties 

• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Weststellingwerf; 

• Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland; 

• Net Wetterskip Fryslan; 

• De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen). 

4. Adviezen 

• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Weststellingwerf is geen advies uitgebracht; 

• Door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland is geen advies 

uitgebracht; 

• Door het Wetterskip Fryslan is aangegeven dat er geen aanleiding is voor 

het uitbrengen van advies; 

• Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien 

van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit to verbinden 

voorschriften. 

5. Overwegingen met betrekking tot de ingediende adviezen 

• De reactie van het Wetterskip Fryslan is ter kennisgeving aangenomen; 

• Net advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit 

verwerkt. 

6. Procedure (ontwerp)besluit 

Tijdens de behandeling van de aanvraag zijn geen aanvullende gegevens 

gevraagd. De behandeling van de aanvraag is dan ook niet opgeschort. 

De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit in 

de Staatscourant en in het lokale blad "Weststellingwerf Totaal" was 17 december 

2014. De ter inzage legging van dit ontwerpbesluit op de secretarie van de 

gemeente Weststellingwerf heeft plaatsgevonden van 18 december 2014 tot en 

met 28 januari 2015. 

Er zijn geen adviezen en zienswijzen op het ontwerpbesluit ontvangen. 

Het ontwerpbesluit voor de tweede fase heeft tegelijkertijd ter inzage gelegen. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directle Energiemarkt 

DGETWEM / 15021357 

Pagina 3 van 15 



7. Overwegingen met betrekking tot het besluit 

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van 

de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling 

omgevingsrecht. 

A. Planologisch strijdig gebruik - projectafwijkingsbesluit 

Het geldende bestemmingsplan is 'Herzieningsplan 1995 buitengebied'. Voor het 

perceel geldt de bestemming 'Agrarisch gebied Al'. Het project past niet binnen 

het geldende bestemmingsplan. 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.12, eerste lid, 

onderdeel a, sub 3° van de Wabo, getoetst op de vraag of de activiteit in strijd is 

met een goede ruimtelijke ordening. 

Voor deze activiteit is een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

door de gemeenteraad van de gemeente Weststellingwerf. De inhoud van de 

verklaring van geen bedenkingen is positief en derhalve kan de 

omgevingsvergunning voor deze activiteit worden verleend. 

B. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting/mijnbouwwerk de 

gehele inrichting omvattend (revisie) 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, 

getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 

Milieuaspecten  

In de omgevingsvergunningaanvraag voor de eerste fase is de bestaande 

toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan 

veroorzaken, beschreven. De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft 

de aspecten: bodem, water, lucht, afvalstoffen/gevaarlijke stoffen, geluid, 

werktuigen en energie. 

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de 

inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge 

samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging. 

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs to verwachten ontwikkelingen die van 

belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de 

aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan. 

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot 

de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de 

aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, 

beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd. 
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Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting 

van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met 

het verbruik van energie. 

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C 

inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 

Fliervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Milieueffectrapoortane   

Voor de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van 

aardgas geldt, op grond van D.17.3 van het Besluit m.e.r., de m.e.r.- 

beoordelingsplicht. 

Op 27 juni 2014 heeft Vermilion mededeling gedaan van het voornemen om de 

gasproductie op de inrichting Blesdijke-1 uit te breiden en ten behoeve hiervan 

een oppervlakte-installatie voor de winning van aardgas op te richten. Op 7 

augustus 2014 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten 

door het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is, doordat de 

voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal 

hebben. 

Bovengenoemde mededeling en het beoordelingsbesluit zullen, tegelijk met dit 

(ontwerp)besluit, ter inzage warden gelegd. 

Externe Veilioheid  

Het externe risico Is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik, hoewel 

de inrichting formeel (nog) niet is aangewezen onder het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen getoetst aan de daarin voorgeschreven normen. 

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10-6 contour op 

te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze 

veiligheidscontour bevinden. 

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied 

van de locatie is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en daardoor 

niet berekend. 

Bodem  

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn 

Bodembescherming 2012 (NRB) gaat er van uit dat (zelfs) de maatregelen en 

voorzieningen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig 

kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem optreedt. Om die 

reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk onderzoek is gericht op 

de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde stoffen en beperkt zich 

tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo 

spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een 

vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie bodemonderzoek om aantasting 

van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. Indien aldus een onverhoopte 

bodembelasting is geconstateerd kan het bodemherstel worden verhaald op de 

veroorzaker. 
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Beste beschikbare technieken  

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is 

uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht. 

Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de 

Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, 

alsmede het voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

bedrijfsmatige activiteiten (NRB), is bij deze bepaling als minimum criterium 

gehanteerd. 

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld. 

Energie en milieu  

De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 

Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) 

afgesloten over het effectiever en efficienter inzetten van energie. 

Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start 

gegaan. In dit platform werken overheld en de olie- en gasindustrie samen op het 

gebied van de bescherming van het milieu. 

Ik kom dan oak tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 

kan worden verleend. 

8. Besluit 

Gelet op het voorafgaande besluit ik: 

I. De eerste fase van de omgevingsvergunning voor de inrichting Blesdijke-1 te 

verlenen aan Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. voor de volgende 

activiteiten: 

A. Planologisch strijdig gebruik — projectafwijkingsbesluit;  

B. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele 

inrichting omvattend (revisie); 

II. De eerste fase van de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te 

verlenen, met verwijzing naar artikel 2.33 van de Wabo; 

III. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo, 

vervangt deze omgevingsvergunning verleend voor het veranderen of 

veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals 

bepaald in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo de 

eerder met betrekking tot het betrokken project verleende 

omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zlj in werking 

treedt. De eerder verleende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip 

waarop de met toepassing van dit artikel verleende omgevingsvergunning 

onherroepelijk wordt; 
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IV. Aan de eerste fase van de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 

1 te verbinden; 

V. De aanvraag, het addendum en de bijbehorende bijlagen, deel te laten 

uitmaken van de eerste fase van de omgevingsvergunning. De bij deze 

omgevingsvergunning behorende documenten worden genoemd in bijlage 2. 

Dit besluit betreft het ontwerpbesluit op de eerste fase van het project. Voor de 

tweede fase is reeds een aanvraag ingediend (aanvraagnummer Omgevingsloket 

Online 1473869). Het ontwerpbesluit tweede fase zal gelijktijdig met het 

ontwerpbesluit eerste fase ter inzage worden gelegd. 

Beide besluiten samen zullen de omgevingsvergunning vormen en zullen op 

dezelfde dag in werking treden (art. 6.3, eerste lid, van de Wabo). Het moment 

van inwerkingtreding van de besluiten voor beide fases is dat van het besluit dat, 

ware het afzonderlijk ingediend, ingevolge artikelen 6.1 en 6.2a tot en met 6.2c, 

van de Wabo, als laatste in werking zou treden. 

9. Beroepsprocedure 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 

binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, locatie 

Leeuwarden, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA, 

Leeuwarden. 

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een 

besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar 

en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.n1 

onder procedures - vergunningen. 

De Mini r van Eco misch;laken, 

nam s deze: 

mr. d . 3.H. B'rouw 

ply. wnd direicteur Energiemarkt 
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Bijlage 1 Voorschriften 

Ten aanzien van de activiteit het veranderen en in werkinq hebben van de 

inrichtinq de qehele inrichtinq omvattend:  

A. 

1 . 

Algemeen 

op de buitengrens van de inrichting, zoals met  

aangegeven op de tekening nr.1-34-BD001-FS-01 is een van stevig 

hekwerk vervaardigde afrastering aangebracht van tenminste 2.20 meter 

hoog; ten aanzien van elk der toegangen tot het terrein van de inrichting 

zijn zodanige voorzieningen getroffen en maatregelen genomen dat een 

doeltreffende beveiliging tegen het betreden van dat terrein door 

onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het hekwerk draaien naar 

buiten open; 

2. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van 

onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de 

werking van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt 

kart gehouden; dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt 

verwijderd; bij het koit houden van begroeiing of anderszins wordt ter 

plaatse, waar gevaar voor explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen 

apparatuur dan wel gereedschap gebruikt, dat vonken kan veroorzaken; 

3. de buitenverlichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte 

daarvan betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden 

op dat terrein of ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de 

lampen branden uitsluitend voor zover dit voor het op het terrein van de 

inrichting verrichten van werkzaamheden of in verband met de bewaking 

van de inrichting dan wel anderszins in verband met de veiligheid 

noodzakelijk is; de verlichting is zodanig opgesteld en ingericht en de 

lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijke lichtstraling voor de om-

geving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

4. doeltreffende maatregelen zijn genomen om lead- en loswerkzaamheden 

lekvrij to doen geschieden; op plaatsen waar lead- en loswerkzaamheden 

worden verricht zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen 

genomen, dat het wegvloeien van stollen door opvang of anderszins wordt 

voorkomen; de tanks voor de opslag van formatiewater en de glycol zijn 

tegen overvulling beveiligd; de tankwagen aansluitingen van formatiewater 

en methanol voldoen aan PGS 30 "Vloeibare aardolieproducten, 

buitenopslag kleine Installaties ", uitgave juni 2005, voorschriften 4.3.7 en 

4.4.2 en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden; 

5. het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de 

arbeidsomstandighedenregeling is, voor zover op de inrichting betrekking 

hebbend, in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer 

opgesteld; 
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6. de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, 

ten minste in de beschreven omvang en varieteit, steeds in goede staat van 

onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende 

en goed bereikbare plaatsen; 

7. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te alien tijde, indien 

nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijy. m.b.v. een 

noodstroomvoorziening); 

8. op de locatie is een noodstop-knop aangebracht; 

9. alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te 

houden inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige 

controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, 

zullen, wanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving 

ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijid maatregelen worden genomen ter 

voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inrichting of het betrokken deel 

zo nodig buiten werking wordt gesteld; het weer in bedrijf nemen geschiedt 

niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend is verholpen; 

10. alle installatie-onderdelen die niet meer in bedrijf zijn, worden zodanig 

onderhouden dat zij geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en/of het 

milieu kunnen veroorzaken; 

11. toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld 

in artikel 2.4, eerste lid, juncto artikel 5.7, tweede lid, onderdeel g, van het 

Beslult omgevingsrecht worden ten minste vier weken voor de 

verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan de inspecteur-generaal der 

mijnen; 

B. 

1. 

Bodem en oppervlaktewater 

voor elke bodembedreigende activiteit die wordt verricht worden 

bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen 

getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd; 

de opgestelde bodemrisicoanalyse wordt actueel gehouden; 

2. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen 

geplaatst; de pleats van deze peilbuizen behoeft de goedkeuring van de 

inspecteur-generaal der mijnen; 

3. het grondwater wordt jaarlijks bemonsterd en geanalyseerd door een 

persoon of instelling die daartoe op grand van het Beslult Bodemkwaliteit is 

erkend; 

de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te 

alien tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het 

bevoegd gezag; 
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4. bemonstering en analyse vindt pleats conform NEN 5744; het monitorings-

systeem wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn 

monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten; 

5. het terrein van de inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt 

aismede wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de 

bodem of van het oppervlaktewater wordt voorkomen; 

6. op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken, 

tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater 

kan verontreinigen; 

7. schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals glycol, methanol, 

aardgascondensaat en formatiewater, mogen niet in het oppervlaktewater 

terechtkomen dan wel in de bodem dringen; 

verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd; 

8. de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die 

de bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig 

op het terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5. 

kan optreden; 

9. indien een opvangbak, drainsysteem, verlaadpunt of een dergelijke 

voorziening lek is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, 

wordt de desbetreffende voorziening op de staat waarin zij verkeert 

onderzacht en zo nodig onverwijld hersteld; 

10. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de 

bodem dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghouder 

onverwijld voor: 

a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 

b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 

11. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen 

van de inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt; 

12. a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeeindiging, wordt 

teruggegeven aan de eigenaar, wordt door een persoon of instelling die 

daartoe op grand van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend een eindsituatie-

onderzoek van de bodem verricht; 

b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien 

van de uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek; 

c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan 

de inspecteur-generaal der mijnen; 
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C. Lucht  

1. de inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroverlast ten 

gevolge van lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische 

hulpstoffen, welke buiten de inrichting geuroverlast veroorzaken, is 

verboden; in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of vloeistoffen 

worden getransporteerd, is het gebruik van flensverbindingen zoveel 

mogelijk vermeden; 

2. alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn 

zodanig geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages 

worden voorkomen; elk defect dat vervuiling of geuroverlast kan 

veroorzaken wordt onverwijld hersteld; 

3. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van 

monsters van methanol, corrosion inhibitor, glycol, productiewater of 

andere schadelijke stoffen of verontreinigende dan wel geurverspreidende 

vloeistof bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien 

van een zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt voorkomen; 

4. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 

Ell Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning: 

- het gebruik van purge-gas wordt door technische maatregelen tot een 

minimum beperkt; 

-

 gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt; 

Indien dit niet mogelijk is worden de afgassen middels een (tijdelijke) 

fakkel verbrand; 

-

 de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages 

wordt afgestemd op minimale lekverliezen; 

-

 om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve 

controle van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en 

andere appendages opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de 

goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen; 

5. de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden 

geregistreerd in een meet- en registratlesysteem; 

D. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen 

1. de vergunninghouder neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen 

zoveel mogelijk te voorkomen; 

2. afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden 

bestendig en zo nodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal 

verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd; 

3. opslag van formatiewater en glycol voldoet aan de volgende voorschriften 

van PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en 

afleverinstallaties", uitgave december 2011": 
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-

 Hoofdstuk 2.1 tot en met 2.4; 

-

 Hoofdstuk 3.1 tot en met 3.3, 3.5 en 3.6; 

-

 Hoofdstuk 4 met uitzondering van voorschrift 4.2.9; 

-

 Hoofdstuk 5.1 tot met 5.5; 

ingevolge het in paragraaf 1.6 van PGS 30 bedoelde 

gelijkwaardigheidsbeginsel, is het toegestaan de installatie te bouwen in 

overeenstemming met de PED-richtlijn en de inspecties uit te laten voeren 

door een volgens deze richtlijn gecertificeerde Notified Body in plaats van de 

genoemde certificatie-instelling volgens BRL-K903 en het 

installatiecertificaat; 

E. Geluid 

1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bedraagt ter plaatse van de 

geluidscontour, in bruin weergegeven, op bijlage 3.1 blad 3 van de 

Rapportage Geluidsprognose met kenmerk BA5735-140 van juni 2014 

aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, c.q. 

berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A); 

de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte 

geluidsniveau bedraagt ter plaatse van de dichtst bij de inrichting 

gesitueerde woning niet meer dan 40 dB(A); 

2. extra lawaai makende met de werking van de inrichting verband houdende 

werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd 

tussen 07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder El. gestelde  

onverminderd van kracht; 

3. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus gemeten in de 

meterstand "fast" overschrijden de onder El. genoemde niveaus op de 

aldaar genoemde contour met niet meer dan 10 dB(A); 

4. de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door 

verkeersbewegingen van en naar de inrichting aan de gevel van de 

dichtstbijzijnde woning, beoordeeld volgens de "Circulaire inzake 

geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 

beoordeling in het kader van de wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996", 

bedraagt niet meer dan 50dB(A); 

5. uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de gehele inrichting 

wordt door of namens de vergunningshoudster door middel van 

geluidsmetingen en zo nodig berekeningen gecontroleerd of aan het eerder 

gestelde wordt voldaan; de geluidsmetingen en berekeningen worden 

overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
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F. Werktuigen  

1. pijpieldingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en 

tegen corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat 

overmatige spanningen door uitzetting, inkrimpIng, temperatuur-

schommelingen of verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel 

van beton- of staalconstructies van de inrichting worden voorkomen; 

2. als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het 

gas of aardgascondensaat voorkomende stoffen of bij het behandelings-

proces te gebruiken hulpstoffen; 

3. slangen voor de verlading van productiewater en aardgascondensaat zijn 

vervaardigd van materiaal, dat bestand is tegen stoffen als onder F2. 

bedoeld; zij zijn uitwendig van een roestvrijstaien bewapening voorzien, 

dan wel van een andere ten minste gelijkwaardige constructie; 

4. voor zover pijpieldingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen 

zijn zij, ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische 

invloeden, zoals aanrijding, niet Is uitgesloten, tegen dit gevaar ten 

genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk 

beschermd; onder wegen gelegen leidingen zijn tegen de belasting door het 

verkeer bestand; 

5. een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de 

druk in een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel 

van een leiding indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake 

is van twee veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze 

afsluiters onderling zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is 

afgesloten de andere niet gesloten is of kan worden; de voorzieningen voor 

het koppelen van de afsluiters zijn zodanig aangebracht en onderhouden, 

dat een goede werking daarvan te alien tijde is verzekerd; 

6. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat 

zij gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes 

of trap kunnen worden bediend en verwisseld; 

G. Energie  

1. bij het In werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor 

een zo hoog mogelijke energie-efficiency;  

2. de vergunninghouder voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie 

van Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafspraak (MJA) 

met de mijnbouwindustrie zijn vastgelegd; 

3. na be@indiging, door de vergunninghouder, van de Meerjarenafspraak (MJA) 

meidt de vergunninghouder dit binnen 3 maanden aan het bevoegd gezag, 

met opgaaf van redenen van beeindiging van de Meerjarenafspraak; 
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Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning 

• Aanvraagformulier Omgevingsloket online 1412995 

• Bijlage 1 behorende bij de aanvraag revisievergunning, augustus 2014 

• Bijlage 2: Topografische situatie, 1-34-BD001-4-22-002, d.d. 7 januari 2014 

• Bijlage 3: Kadastrale situatietekening, 1-34-BD001-AS-02, d.d. 12 december 

2013 

• Bijlage 4: Plotplan, 1-34-BD001-FS-01, d.d. 27 maart 2014 

• Bijlage 5: Processchema, 1-34-BD001-3-31-100, d.d. 23 mei 2014 

• Bijlage 6: NRB-beoordeling, MD-GR20140222, augustus 2014 

• Bijlage 7a: Aanmeldingsnotitie Uitbreiding mijnbouwlocatie Blesdijke, juni 

2004 

• Bijlage 7b: M.e.r.-beoordelingsbesluit uitbreiding inrichting Blesdijke-1, d.d. 7 

augustus 2014 

• Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding mijnbouwlocatie Blesdijke-1, augustus 

2014 

• Addendum, verzoek gefaseerde behandeling aanvraag, MD-GR20140211, d.d. 

29 september 2014 
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Bijlage 3 Verklaring van geen bedenkingen 

Weststellingwerf 

Registratienummer 2014-000981Ir 

Oe read van de gerneente Westste ngwerl; 

gelezen het voorslel van burgemeester en wethouders; 

beslult 

a. Op basis van artikel 227 van de Mho en arlikel 5.5 Rd 1 en 2 van het Besluit ornge*igsrechl eon 
voorlopige verklaring van geen bedenkingen to verlenen ten behoove van de aenvreag 

omgevingsvergunning van Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V, ingediend bij het minislerie van EZ., 

welke is gericht op de uincreidng van mlinbauwiocatie °Blesdijke". 

b, Indian er geen zienswrizen warden Ingediend legen de voodopige verklaring van goon bedenkingen, 

daze to beschouwen els definitieve verklaring van geen bedenkingen. 

/Ibis vastgesteld in de cpenbare vergactering 

de Oilier, 

kir 

deternier 

de voorzitl 
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Ministerie van Economische Zaken 

Kennisgeving 
Besluit omgevingsvergunning inrichting Blesdijke-i 

De Minister van Economische Zaken maakt bekend: 

Dat aan Vermilion Oil &Gas Netherlands B.V. te Harlingen een omgevingsvergunning eerste 
fase en tweede fase is verleend voor de activiteiten planologisch strijdig gebruik, bouwen van 
een bouwwerk en het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele 
inrichting omvattend op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de 
inrichting Blesdijke-t. De inrichting Blesdijke-t is gelegen aan de Meenthe :3, in de gemeente 
Weststellingwerf, op de percelen kadastraal ingedeeld gemeente Oudetrijne, sectie 
nummers q88 en 489. 

De omgevingsvergunningen betreffen het plaatsen van een bovengrondse dubbelwandige 
stalen tank voor de opslag van glycol, een glycol injectiepomp en een well head control unit. 
Daamaast betreffen de omgevingsvergunningen de actualisatie van de vigerende vergunning. 

Op het ontwerpbesluit dat van 18 december 2014 din 28 januari 2015 ter inzage lag bij de 
gemeente WeststeTlingwerf zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend. Hiennee is de 
beslistermijn van de aanvraag ingekort tot vier weken na de terinzagelegging van het 
ontwerpbesluit. 

De besluiten en de andere relevante stukken liggen met ingang van 26 februari 2015 gedurende 
zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Weststellingwerf te Wolvega. inzage is 
mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor inzage van deze besluiten 
eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 140560. 

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot dhr. K. van den Hoff (tel. 070 - 379 7602) van het 
Ministerie van Economische Zaken. 

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes 
weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, 
Postbus 150, woo AD Groningen. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 



> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. 

Postbus 71 

8860 AB HARLINGEN 

7 AUG 2014 

Ministerie van Economische Zaken 

Datum 

Betreft M.e.r.-beoordelingsbesluit voorgenomen ultbrelding inrichting Blesdijke 

Besluit 

Van de Minister van Economische Zaken 

1. Onderwerp 

Op 27 junl 2014 is een mededeling (aanmeldingsnotitie) ingevolge artikel 7.16, 

lid 1 van de Wet milleubeheer ontvangen van Vermilion Oil & Gas Netherlands 

B.V. (Vermilion), gevestigd te Harlingen. De mededeling betreft de uitbreiding 

van de gasproductie op de bestaande inrichting Blesdijke, naar aanleiding van de 

(voorgenomen) proefboring naar het aardgasvoorkomen Sonnega. 

Voor de aanpassing van de huidige inrichting, ten behoeve van het In gebrulk 

nemen van de nieuwe put SOW-02, geldt op grond van het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.), een m.e.r.-beoordelingsplicht. De activiteit 

betreft de oprichting van opperviakte-installaties van bedrijven voor de winning 

van aardgas genoemd in categorie D.17.3 van het Besluit m.e.r. 
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BUlage(n) 

2. Algemeen 

In het Besluit m.e.r. zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten opgenomen, waarbij 

op grond van artikel 7.2, vierde lid, van de Wet milieubeheer (Wm) een beslissing 

moet worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die 

activitelt(en), vanwege de beiangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan 

hebben, een milleueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. 

Blj deze beslissing client het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17 lid 3 van de 

Wm rekening te houden met de in Bijlage III bij de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling aangegeven criteria. Die criteria hebben betrekking op: 

I. Kenmerken van de activiteit 

II. Pleats waar de activiteit wordt verricht 

III. Kenmerken van het potentiele gevolgen van de activiteit 

In categorie D17.3 van bijlage D van het Besluit m.e.r. 1994, d.d. 1 april 2011, is 

bepaald dat op de oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de 

winning van aardgas, de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht, als bedoeld in 

de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wm, van toepassing is 
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De Minister van Economische Zaken is ingevolge artlkel 3.3, lid 4, sub a, van het 
Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen. 

Op basis van de mededeling van Vermilion is naar mijn mening voldoende 

informatie verstrekt om aan de hand van bovengenoemde criteria tot een oordeei 

te komen. 

3. Geraadpleegde organisaties 

De volgende organisaties zijn om advies gevraagd: 

• De gemeente Weststellingwerf; 

• Rijkswaterstaat Zee en Delta; 

• De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen). 

4. Adviezen 

• De gemeente Weststellingwerf heeft aangegeven geen aanleiding te zien voor 
het opstellen van een milieueffectrapport; 

• Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen 
de voorgenomen activitelt; 

• Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van 

de beoordeling van de kenmerken van het project, de pleats van het project en 

de kenmerken van het potentiele effect van het project. Het advies Is volledlg 

verwerkt in de overwegingen met betrekking tot dit besluit. 

5. Overwegingen met betrekking tot het besluit 

De mededeling is getoetst aan de in Bijlage III van de EEG-richtlijn 

mIlieueffectbeoordelIng aangegeven criteria. 

I. Kenmerken van het project 

De kenmerken van het project, als genoemd in Bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling zijn beschreven en kunnen worden beoordeeld in het 

kader van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit geldt voor alle 

subkenmerken die genoemd staan. 

De MER-beoordeling betreft het uitbreiden van een bestaande mijnbouwinrichting 

door het aansluiten van een nieuwe productieput met de naam SOW-02 op de 

bestaande bovengrondse installatie van de inrichting Blesdijke. 

II. Pleats van het project 

De inrichting Blesdijke beslaat een oppervlakte van circa 5.200 m2 en is 
kadastraal bekend als gemeente Oldetrijne, sectie H, nummers 489 en 488 (ged.). 

De Inrichting Blesdijke ligt aan de Meenthe 13a ten zuldwesten van Wolvega, in 
een open agrarisch gebied. Ten oosten van de inrichting ligt een zandwinput. De 
dichtstbijzijnde bebouwing in de vorm van verspreide woonhuizen en boerderijen 
bevindt zich op een afstand van circa 500 meter ten noorden van de Inrichting. 
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De dichtstbijzijnde gebieden met specifieke natuurwaarden liggen op circa 150 
meter ten oosten van de inrichting. Dit betreffen percelen die deel uitmaken van 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Op rulmere afstand (circa 200 meter) ligt 
ten zuiden van het plangebled de natte ecologische verbindingszone van de 
Lindevallei. 

Percelen die deel uitmaken van de EHS kennen geen externe werking. De 
inrichting Blesdijke is gelegen bulten de EHS. De productie ter plaatse van de 
inrichting Blesdijke leidt niet tot fysleke aantasting van de percelen die deel 
uitmaken van EHS. Daarnaast zijn, als gevolg van de beoogde activiteiten, geen 
nadelige effecten to verwachten op de EHS. 

Voor de oprichtIng en het In werking hebben van de gaswinningsinrichting is in 
2009 een (milleu)oprichtingsvergunning verleend. De put Blesdijke-1 is reeds in 
1997 geboord als exploratieput. De exploratieboring aismede het gebruik van de 
inrichting voor aardgaswinning zijn destljds middels een vrijstellingsbesluit op het 
vigerende bestemmingsplan "Bultengebled, herziening 1995" geaccepteerd door 
de gemeente WeststellIngwerf. 

Het uitbreiden van de inrichting door het aansluiten van put SOW-02 op de 
bestaande Installatie heeft, ten opzichte van de activitelten die reeds op deze 
inrichting hebben plaatsgevonden, slechts een marginaal effect. 

III. yenmerken van het ootentiele effect 

De in de aanmeldingsnotitle genoemde potentiele effecten betreffen effecten op: 
- grond- en hulpstoffen; 

- emissles naar de lucht; 

- bodem; 

- geluid; 

- afvalstoffen; 

- transportbewegingen; 

- externe veiligheid en 

- ecologische effecten. 

Het uitbreiden van de bestaande inrichting, door het aansluiten van SOW-02 op de 
bestaande systemen, leidt niet tot significante nadelige gevolgen voor het milieu. 

Conclusie  

Op basis van de verstrekte gegevens biijkt dat de voorgenomen activiteit geen 
significante nadelige gevolgen voor het milieu zal hebben en dat nadere afweging 
van de milieueffecten door het opstellen van een milieueffectrapport niet 
noodzakelijk is. 
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6. Besluit 

I. Gelet op het voorgaande en de door Vermilion 011E( Gas Netherlands B.V. 
Ingedlende mededeling ("aanmeldingsnotitie") besluit 1k dat voor de 
voorgenomen oprichting van oppervlakte-installaties van bedrijven voor de 
winning van aardgas geen milieueffectrapport behoeft te warden opgesteld. 

II. De volgende stukken maken onderdeel ult van dit besluit: 
• De aanmeldingsnotitle 'Uitbreiding mljnbouwlocatie d.d. 27 juni 

2014 

• Bijlage 1: Situatletekening met inrichtIng locatie 
• Bijlage 2: Kadastrale situatie 

• Bijlage 3: Verkennend bodemonderzoek 

• Bijlage 4: Rapportage kwant1tatieve risico-analyse (QRA) 
• Bijlage 5: Rapportage geluidprognose 

7. Bezwaarprocedure 

Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of beroep mogelijk als 
deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te berelden besluit, 
rechtstreeks in zijn belang treft. Mocht u als belanghebbende, anders dan de 
Initiatiefnemer, het niet eens zijn met de gevolgde procedure, dan kunt u bezwaar 
of beroep indienen bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling 
plaatsvond. 
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