Aan de bewoner(s) van dit pand

Datum :
Referentie:

22 augustus 2019
233/HB/2019

Betreft:

Bouwkundige opname van uw pand

Geachte heer, mevrouw,
Vermilion Energy Netherlands B.V. is een energiebedrijf dat aardgas wint uit kleine
gasvelden op land in Nederland en is ook actief in Zuid-Nederland. In het najaar van 2018
heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief instemmingsbesluit
gegeven op de geactualiseerde winningsplannen voor de gasvelden Waalwijk-Noord en
Loon op Zand & Loon op Zand Zuid. Kijk voor meer informatie op onze website bij ‘locaties
en activiteiten’ voor de ligging van onze gasvelden en bijbehorende locatie.
Volgens het definitieve instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname
uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de
bovengenoemde gasvelden. Dat is de reden waarom wij u aanschrijven.
Uw pand behoort tot deze representatieve selectie. De uitvoer van de opnames start op 9
september 2019 en duurt circa 8 weken. U bent niet verplicht om mee te werken aan deze
bouwkundige opname. Als u niet wilt meewerken, dan kunt u dit op voorhand bij ons
doorgeven.
Methode bouwkundige opname
De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke (www.thorbecke.nl), een
gespecialiseerd ingenieursbureau. Specialisten brengen in beeld welke gebouwen er in het
onderzoeksgebied rondom het gasveld staan. Met een computermodel wordt de bebouwing,
op basis van bouwjaar en het gebruikstype, ingedeeld in groepen en wordt een
representatieve selectie gemaakt. In deze selectie wordt ook rekening gehouden met de
afstand tot het gasveld en bijzonderheden in de ondergrond. De computer selecteert vooral
de meer kwetsbare gebouwen, waarvan te verwachten is dat deze bij een eventuele
aardbeving gevoeliger zijn voor schade. Dit zijn voornamelijk oude boerderijen en woningen
gebouwd vóór 1940 i.v.m. de toenmalige bouw- en funderingstechnieken.
Toestemming
Als u besluit mee te werken, komt een expert van Thorbecke zonder afspraak bij u langs. U
kunt de expert vanaf 9 september tijdens werkdagen verwachten. Voordat de expert begint,
legitimeert hij zich met een identiteitsbewijs en vraagt om uw toestemming. Na de verkregen
toestemming, wordt de huidige bouwkundige staat van uw pand vastgelegd voor zowel de
buiten- als binnenkant. Als er meermalen niemand aanwezig is, wordt een kaartje met
telefoonnummer achtergelaten, zodat u een afspraak kunt maken.
Resultaten
De verwerking van de resultaten duurt enkele weken nadat de laatste opname is uitgevoerd.
Wanneer de resultaten bekend zijn, ontvangt u een brief van ons met daarin een inlogcode
voor een beveiligde website waar u uw eigen rapport kunt inzien, downloaden en printen.
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Hulpmiddel
De bouwkundige opname is bedoeld als hulpmiddel om gedurende de verdere gaswinning,
bij een vermoeden van mijnbouwschade door een aardbeving, het oorzakelijk verband
tussen de gaswinning en de eventueel toekomstige gebouwschade te kunnen vaststellen.
Van de geselecteerde referentiepanden wordt de bouwkundige staat in de beginsituatie en
na een eventuele toekomstige beving vastgesteld. De kans op schade door gaswinning is
heel erg klein en komt haast niet voor bij kleine gasvelden. De bouwkundige opname is dan
ook bedoeld als hulpmiddel.
Website
U kunt op onze website meer informatie vinden over de bouwkundige opname bij ‘onze
verantwoordelijkheid’.
Wanneer u niet over een computer beschikt of om een andere reden niet bij de online
informatie kunt komen, neemt u dan contact met ons op. Dan sturen wij de informatie per
post naar u toe.
Informatieavond
Vermilion organiseert ook een informatieavond. Hier wordt een presentatie gegeven door
Thorbecke over de bouwkundige opname in uw omgeving. Vermilion nodigt u van harte uit
om deze informatieavond bij te wonen:
Datum:
Locatie:
Adres:
Tijd:

5 september 2019
Fletcher Hotel-Restaurant Waalwijk
Burg. van de Klokkenlaan 55, 5141 EG Waalwijk
19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)

De informatieavond is bedoeld voor bewoners die daadwerkelijk een bouwkundige opname
krijgen. Andere geïnteresseerden kunnen ons altijd bellen of mailen. Als u deze bijeenkomst
wilt bijwonen, kunt u zich via onderstaande link aanmelden. Inschrijven kan vanaf 23
augustus tot 2 september 2019.
http://vermilion.surveytalent.com/survey/bouwkundige-opname
Telefonisch spreekuur
Van 26 augustus tot en met 30 augustus 2019 organiseert Vermilion een telefonisch
spreekuur om alle vragen m.b.t. deze bouwkundige opname zo goed mogelijk te kunnen
beantwoorden. Dit telefonisch spreekuur vindt plaats op werkdagen van 12.00 tot 13.00 uur
en u kunt ons bereiken via 0517 – 493 300. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een e-mail
sturen naar infonl@vermilionenergy.com.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Vermilion Energy Netherlands B.V.

Hidde Baars
Externe relaties
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