Vermilion Energy in Nederland
Energietransitie

Voordelen Nederlands aardgas

Met elkaar zijn we op weg naar een nieuw
energiesysteem dat in 2050 duurzaam, zeker en
betaalbaar moet zijn. We hebben samen nog een hele
weg te gaan om daar te komen.

Nederlands aardgas heeft de absolute voorkeur boven
geïmporteerd aardgas.

Aardgas in de energietransitie
Tijdens de energietransitie moeten bedrijven en
huishoudens zeker kunnen zijn van betrouwbare,
stabiele en betaalbare energie. Nederlands aardgas is
de minst vervuilende fossiele brandstof, het is flexibel in
te zetten, in Nederland te winnen en we kunnen het
opslaan voor wanneer het echt koud is. Handig voor
wanneer energie nodig is en duurzame energie minder
beschikbaar.

1.

Het is beter voor het klimaat, omdat importgas
voor minstens 30% meer CO2-emissies zorgt.

2.

Een deel van de infrastructuur kan hergebruikt
worden voor andere energiebronnen, zoals
waterstof en geothermie.

3.

Kennis van de diepe ondergrond blijft voor
toekomstige bronnen, zoals waterstof.

4.

We zijn minder afhankelijk van andere landen.

Nederlands aardgas i.p.v. importgas

Aandacht voor de omgeving

Vermilion is een belangrijke speler in de aardgaswinning
in Nederland. Wij produceren gas voor Nederlandse
huishoudens en bedrijven op veilige en verantwoorde
wijze. Zo hebben we onze energievoorziening meer in
eigen hand en zijn we minder afhankelijk van andere
landen.

Vermilion draagt graag positief bij aan de omgeving
waarin we actief zijn. We hebben een Omgevingsfonds
om lokaal de energietransitie te versnellen. Zo
ondersteunen we lokale verduurzamingsprojecten.
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Project gaswinning VDW
Overzichtskaart gasvelden in de omgeving

Overzichtskaart gasvelden VDW-A en VDW-B

Het project
Vermilion heeft plannen voor de productie van aardgas
uit twee kleine gasvelden: VDW-A en VDW-B. Dit gas is
bestemd voor Nederlandse huishoudens en bedrijven.
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•

De gasvelden VDW-A en VDW-B liggen onder de
gemeenten Westerveld en Weststellingwerf op
ongeveer 2 km diepte in de ondergrond.

•

Vanaf 1 van de 9 potentiële locaties willen we 1 tot 3
putten boren naar de gasvelden. De Staatsecretaris
kiest, uit deze 9 keuzes, de nieuwe locatie.

•

De locatie moet aangesloten worden op ons
pijpleidingnetwerk. Zo kan het geproduceerde gas
naar ons gasbehandelingsstation in Garijp stromen.

•

Als de gasproductie stopt, dan worden de locatie en
pijpleiding netjes opgeruimd of hergebruikt voor
toekomstige energiebronnen.
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Locatie 1 ingepast in de omgeving
Voorstel mitigerende maatregelen voor locatie 1

Foto 1: Graswal aan de noordzijde

• Er wordt een graswal om de locatie heen geplaatst met een
opening voor de toegangsweg. De wal is circa 2 meter hoog.
• Noodzakelijke hekken worden binnen de graswal geplaatst,
net als de parkeerplekken.
• De locatie wordt met een halve meter verlaagd.
• De toegangsweg wordt aangelegd met graskeien, zodat de
natuurlijke begroeiing zijn gang kan gaan.
• Er komt een waterpartij ter compensatie voor de toename
van verhard oppervlak.
• De mitigerende maatregelen kunnen in overleg met de
regionale overheden en bewoners nog veranderen.
• Bij elke potentiële locatie zijn de maatregelen anders.

Foto 2: Graswal en waterpartij aan de noordzijde

Foto 3: Toegangsweg met graskeien aan de zuidzijde

Foto 4: Schuin bovenaanzicht toegangsweg en locatie

Foto 5: Bovenaanzicht toegangsweg en locatie
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