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Woord vooraf 
 
Van donderdag 11 oktober 2019 tot en met donderdag 21 november 2019 lag het ontwerp-
instemmingsbesluit voor het ‘GASWINNINGSPLAN LEEUWARDEN-101’ ter inzage. Een ieder kon naar 
aanleiding van het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een 
zienswijze in de vorm van een reactie geven. 
 
Gaswinning uit de kleine velden 
In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt. Ongeveer de 
helft van het geproduceerde gas in Nederland komt uit de kleine velden. De jaarlijkse hoeveelheid 
gas die wordt gewonnen uit alle kleine velden neemt af omdat verschillende gasvelden uitgeput 
raken. En ook al is Nederland voor de energietransitie begonnen met het afbouwen van gas, is gas de 
komende decennia voor de leveringszekerheid en de energievoorziening nog steeds nodig. Het 
gebruik van gas uit eigen land leidt daarbij tot een lagere uitstoot dan geïmporteerd gas. De risico’s 
en impact van gaswinning uit kleine velden zijn niet vergelijkbaar met die van gaswinning uit het 
Groningerveld. Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, wordt de winning dan 
ook toegestaan. Leeuwarden-101 is zo’n kleine veld. 
 
Wat staat er in het winningsplan Leeuwarden-101? 
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) heeft een verzoek tot instemming met het 
winningsplan Leeuwarden-101 ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het 
winningsplan Leeuwarden-101 betreft het gasveld Leeuwarden-101, gelegen binnen het gebied van 
de winningsvergunning Leeuwarden. Geografisch gezien ligt het gasveld Leeuwarden-101 in de 
provincie Fryslân, in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland en in het verzorgingsgebied 
van het Wetterskip Fryslân. 
 
Leeuwarden-101 
Uit het Leeuwarden-101- gasveld is van 1978 tot 1992 gas gewonnen vanaf de locaties in Garijp en 
De Tike. De reden van de aanvraag is dat Vermilion verwacht de gaswinning te kunnen hervatten 
door het aanpassen van de bestaande putten of het boren van een aftakking vanuit een van de 
bestaande putten. Het winningsplan bevat gegevens over het verwachte productievolume, een 
bodemdalings-prognose en een seismische risicoanalyse. De gaswinning eindigt eind 2031. 
 
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het winningsplan Leeuwarden-101 is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale 
overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn 
meegenomen in de ontwerp-instemmingsbesluiten en zitten bij de onderliggende stukken die ter 
inzage lagen. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 56 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 46 uniek) en 1 reactie van overheden. De zienswijzen en reacties zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reactie zijn geregistreerd. Aan de indieners is een ontvangstbevestiging 
gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabellen op pagina 7 kan bij het 
ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden opgezocht.  
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Verdere procedure  
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reacties wordt aangegeven of en 
hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging 
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in lokale huis-aan-
huis bladen en op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Tevens krijgen 
alle indieners van een geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter 
kennisgeving van de publicatie van het definitieve besluit. Een belanghebbende die op het 
ontwerp van een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Nr. 54983
10 oktober

2019

Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 voor 

gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld 

voor de instemming met het gaswinningsplan Leeuwarden-101. Van 11 oktober 2019 tot en met 

21 november 2019 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage. Eenieder kan reageren op het 

ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Gaswinning uit de kleine velden 

In Nederland zijn er zo’n 240 kleine gasvelden waarvan ongeveer de helft op land ligt. Ongeveer de 
helft van het geproduceerde gas in Nederland komt uit de kleine velden. De jaarlijkse hoeveelheid gas 
die wordt gewonnen uit alle kleine velden neemt af omdat verschillende gasvelden uitgeput raken. En 
ook al is Nederland voor de energietransitie begonnen met het afbouwen van gas, is gas de komende 
decennia voor de leveringszekerheid en de energievoorziening nog steeds nodig. Het gebruik van gas 
uit eigen land leidt daarbij tot een lagere uitstoot dan geïmporteerd gas. De risico’s en impact van 
gaswinning uit kleine velden zijn niet vergelijkbaar met die van gaswinning uit het Groningerveld. 
Waar het gas uit kleine velden veilig gewonnen kan worden, wordt de winning dan ook toegestaan. 
Leeuwarden-101 is zo’n kleine veld.

Wat staat er in het winningsplan Leeuwarden-101? 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) heeft een verzoek tot instemming met het 
winningsplan Leeuwarden-101 ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het 
winningsplan Leeuwarden-101 betreft het gasveld Leeuwarden-101, gelegen binnen het gebied van de 
winningsvergunning Leeuwarden. Geografisch gezien ligt het gasveld Leeuwarden-101 in de provincie 
Fryslân, in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Smallingerland en in het verzorgingsgebied van het 
Wetterskip Fryslân.

Leeuwarden-101 

Uit het Leeuwarden-101- gasveld is van 1978 tot 1992 gas gewonnen vanaf de locaties in Garijp en De 
Tike. De reden van de aanvraag is dat Vermilion verwacht de gaswinning te kunnen hervatten door het 
aanpassen van de bestaande putten of het boren van een aftakking vanuit een van de bestaande 
putten. Het winningsplan bevat gegevens over het verwachte productievolume, een bodemdalings-
prognose en een seismische risicoanalyse. De gaswinning eindigt eind 2031.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 

Het winningsplan Leeuwarden-101 is voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. 
Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) 
en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in de ontwerp-
instemmingsbesluiten en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van 11 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 het ontwerp-instemmingsbesluit en de 
onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens 
reguliere openingstijden op de volgende locaties:
• Gemeentehuis Smallingerland, Gauke Boelensstraat 2 te Drachten
• Gemeentehuis Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Uw zienswijze indienen 

Vindt u dat er onjuistheden in het besluit staan of dat uw belangen onvoldoende zijn meegewogen? 
Dan kunt u van 11 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 een zienswijze indienen op het 
ontwerp-instemmingsbesluit Leeuwarden-101. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-instemmingsbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp-
instemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op een ontwerp-instemmingsbesluit een 
zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het instem-
mingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en 
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze 
procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen? 

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een Nota van 
Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve 
instemmingsbesluit zijn verwerkt. Hiertegen is beroep mogelijk. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd 
in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een 
geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het 
definitieve besluit.

Wilt u meer weten? 

Kijk op www.hoewerktgaswinnen.nl voor meer informatie hoe gas gewonnen wordt en op www.n-
log.nl. Voor nadere informatie over het winningsplan Leeuwarden-101 en mondeling inspreken over 
het ontwerp-instemmingsbesluit kunt u op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren 
contact opnemen met mevrouw J.W.L. Bakker (tel. 070 – 379 68 91).
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 10 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 14. 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘GASWINNINGSPLAN LEEUWARDEN-101’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW52-OIB-0001 0001  
GW52-OIB-0002 0002  
GW52-OIB-0003 0003  
GW52-OIB-0004 0004  
GW52-OIB-0005 0005  
GW52-OIB-0006 0006  
GW52-OIB-0007 0007  
GW52-OIB-0008 0008  
GW52-OIB-0009 0009  
GW52-OIB-0010 0010  
GW52-OIB-0011 0011  
GW52-OIB-0012 0012  
GW52-OIB-0013 0013  
GW52-OIB-0014 0014  
GW52-OIB-0015 0015  
GW52-OIB-0016 0016  
GW52-OIB-0017 0017  
GW52-OIB-0018 0018  
GW52-OIB-0019 0019  
GW52-OIB-0020 0020  
GW52-OIB-0021 0021  
GW52-OIB-0022 0022  
GW52-OIB-0023 0023  
GW52-OIB-0024 0024  
GW52-OIB-0025 0025  
GW52-OIB-0026 0026  
GW52-OIB-0027 0027  
GW52-OIB-0028 0028  
GW52-OIB-0029 0029  
GW52-OIB-0030 0030  
GW52-OIB-0031 0031  
GW52-OIB-0032 0032  
GW52-OIB-0033 0033  
GW52-OIB-0034 0034  
GW52-OIB-0035 0035  
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW52-OIB-0036 0036  
GW52-OIB-0037 0037  
GW52-OIB-0038 0038  
GW52-OIB-0039 0039  
GW52-OIB-0040 0040  
GW52-OIB-0041 0041  
GW52-OIB-0042 0042  
GW52-OIB-0043 0043  
GW52-OIB-0044 0044  
GW52-OIB-0045 0045  
GW52-OIB-0046 0046  
GW52-OIB-0047  R047 
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘GASWINNINGSPLAN LEEUWARDEN-101’ 

Zienswijze- / 
reactienummer 

Organisatie 

0020 Dorpsbelang de Tike, DE TIKE 
0014 Feriening foar Doarpsbelang Aldegea Sm., OUDEGA GEM SMALLINGERLND 
R047 Gemeente Tytsjerksteradiel, College van Burgemeester en Wethouders, BURGUM 
0019 Raadsfractie GroenLinks Smallingerland, DRACHTEN 
0007 Stichting "Rond Smalle Eesterzanding", DE WILGEN 
0046 Stichting Tsjingas, NIJ BEETS 
0034 Vereeniging Dorpsbelang Opeinde, OPEINDE 
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2 2 NOV 2019 

VERZONDEN Z 0 NOV 2019 

uw kenmerk 
onderwerp Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Leeuwarden-101 

Zijne Excellentie, 

Het ontwerp-instemmîngsbesluit op het winningsplan Leeuwarden-101 ligt tot en met 
21 november 2019 ter inzage. De gemeente is in een eerder stadium om advies 
gevraagd en heeft in de brief van 13 maart 2018 zich van een advies onthouden. Onze 
raad wilde zich eerst nader in deze materie verdiepen alvorens inhoudelijk op 
winningsplannen te reageren. Op hierna volgende winningsplannen heeft de raad wel 
inhoudelijk gereageerd en ons college opgedragen om negatief op nieuwe 
winningsplannen te reageren. Met deze zienswijze willen wij alsnog duidelijk maken dat 
wij tegen hernieuwde gaswinning uit het gasvoorkomen Leeuwarden-101 zijn. 

Voor het gasvoorkomen Leeuwarden-101 is niet eerder een winningsplan opgesteld. 
De winning is in 1991 gestopt. Vermilion wil de gaswinning hervatten omdat met een 
nadere analyse is aangetoond dat in het gasvoorkomen Leeuwarden-101 nog gas 
aanwezig is dat gewonnen kan worden. 

Inzetten op energietransitie 
Onze gemeenteraad vindt niet dat opnieuw uit dit gasvoorkomen moet worden 
gewonnen. Alle energie moet worden gestoken in het ontwikkelen van beleid ter 
stimulering van de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame en 
hernieuwbare energie. Daarmee wil onze gemeenteraad een duidelijk signaal afgeven: 
de nadelen die aan de winning en het gebruik van gas kleven noodzaken tot een 
versnelling van de energietransitie en de landelijke en lokale overheid zijn hier mede 
verantwoordelijk voor. Wij vinden dat alle inspanning gericht moet zijn op het behalen 
van de klimaatdoelen en de energietransitie en hier willen wij graag met uw ministerie 
en met Vermilion een verdere uitvoering aan geven. Het opnieuw produceren van gas 
uit een gasvoorkomen waarvan de productie al geruime tijd stil is komen te liggen is 

Postbus 319250 AA Burgum Raadhuisweg 7 .., 14 0511 J 0511460861 gemeente@t-d1el nl www t-d1el nl 
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een verkeerd signaal en strijdig met het stimuleringsbeleid om over te stappen op 
hernieuwbare energie. De gemeente vindt dat het gasvoorkomen Leeuwarden-101 
daarom niet opnieuw in gebruik moet worden genomen. 

Juistheid van de toegepaste gegevens 
Alvorens in te gaan op de mogelijke effecten van de gaswinning willen wij de volgende 
opmerking plaatsen. Tot op heden zijn wij er altijd vanuit gegaan dat de gegevens die 
in winningsplannen staan en op Nlog zijn vermeld op juistheid worden gecontroleerd en 
dat het bevoegd gezag afdoende toezicht uitoefent op de veilige werking van de 
inrichting. Uit onderzoek van o.a. Omrop Fryslän en de reactie van Sodm blijkt dat de 
toegepaste gegevens niet altijd actueel zijn en dat het (milieu)toezicht 
"steekproefsgewijs" plaatsvindt. Wij vragen u daarom dringend om na te gaan of de in 
het winningsplan opgenomen gegevens juist zijn en of de adviezen van Sodm, TNO
AGE en de Technische commissie bodembeweging op de juiste gegevens zijn 
gebaseerd. Daarnaast vragen wij u om goed (milieu)toezicht op de inrichtingen. 

Bodemdaling: laatste bodemdalingsmeting betrekken bij prognose 
Het opnieuw winnen van gas leidt tot drukverlaging en daarmee tot compactie van de 
bodemlaag waaruit het gas wordt gewonnen. De bodemdaling die aan het 
gasvoorkomen Leeuwarden-101 is toe te rekenen is wellicht beperkt maar in onze 
gemeente wordt ook op diverse andere locaties gas gewonnen. De cumulatieve 
bodemdaling is daarmee aanzienlijk. Sodm adviseert Vermilion een analyse te laten 
indienen van de bodemdaling van het gehele gebied nadat de bodemdalingsmeting 
2018 is uitgevoerd. Omdat deze meting inmiddels plaats heeft gevonden en de 
resultaten verwerkt kunnen worden, vinden wij dat de minister dit deskundigenadvies 
over moet nemen en dat Vermilion dit inzicht moet bieden alvorens de minister een 
besluit neemt en niet achteraf. Daarbij vinden wij dat u rekening moet houden met de 
effecten van het gecumuleerde bodemdalingseffect. 

Bodemtrilling en schade (omgekeerde bewijslast ook bij kleine velden) 
In het winningsplan wordt een inschatting gegeven van het seismisch risico. 
Bodemtrilling kan schade opleveren voor de bebouwde omgeving. Het seismisch risico 
valt in de laagste risico-categorie. Zou er toch een trilling kunnen zijn, dan zijn de 
gevolgen licht constructief van aard. Schade wordt conform burgerlijk recht vergoed en 
u bent bezig met het instellen van een commissie Mijnbouwschade (1 loket). 

Wij merken dat het bovenstaande onze inwoners onvoldoende vertrouwen geeft en 
waarborgen biedt. Daarom willen wij u in deze zienswijze nogmaals vragen om ook bij 
kleine velden het bewijsvermoeden te introduceren. Niet betwist kan worden dat 
gaswinning gevolgen voor de bebouwde omgeving kan hebben. Het bedrijf dat 
verantwoordelijk is voor de winning van het gas neemt dit risico. Dit bedrijf heeft bij 
schademeldingen de mogelijkheid om aan te tonen dat de bewijsvermoedens onjuist 
zijn. Alleen op deze wijze wordt een bedrijf verplicht om zijn eigen handelingen continu 
te monitoren, bij te sturen, risico's te verkleinen en bewijs te verzamelen van de 
bodemlaag waaruit wordt gewonnen (bv. plaatsen van versnellings- en boorgatmeters ). 

Natuur- en Milieuschade 
Hoewel voor de uitvoering van het winningsplan inderdaad ook andere vergunningen 
noodzakelijk kunnen zijn, staat in artikel 36 lid 1 van de Mijnbouwwet dat een 
winningsplan geheel of gedeeltelijk kan worden geweigerd indien dit gerechtvaardigd 
wordt door één van de volgende belangen: 

de nadelige gevolgen voor het milieu; 
de nadelige gevolgen voor de natuur. 

In het ontwerpbesluit wordt met name ingegaan op het effect van bodemdaling voor de 
natuur en het Natura 2000 gebied Aide Feanen. De hervatting van de winning kan 
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echter ook andere significante effecten op dit natuurgebied hebben. We noemen in dit 
verband o.a. de stikstofuitstoot. Wij vinden het lastig uitlegbaar dat onze bestaande 
agrariërs in die omgeving op slot zitten en formeel gezien niet eens de koeien mogen 
weiden terwijl er wel ruimte zou zijn voor nieuwe gaswinning. De nadelige gevolgen 
voor de natuur zijn in  het ontwerpbesluit slechts ten dele meegewogen. 

Het gas zal gewonnen worden via een aantal bestaande putten. Deze putten zijn aan 
het einde van 1970 /begin 1980 geboord. De putten Leeuwarden-102 en Nijega-4 zijn 
al jaren niet meer in productie. Uit het ontwerp-besluit blijkt onvoldoende of is 
nagegaan of deze bestaande putten nog in goede staat (integer) zijn en geschikt zijn 
voor de hervatte productie van gas. Wanneer verouderde putten gaan lekken kan dat 
leiden tot vervuiling van de bodem. grond- en drinkwater en daarmee schade aan het 
milieu. Sodm heeft naar aanleiding van het eerder genoemde onderzoek van o.a. 
Omrop Fryslän aangegeven uit te gaan van risicogestuurd toezicht. Dit wekt bij ons niet 
het vertrouwen dat van tevoren door de toezichthouder wordt beoordeeld of een put die 
opnieuw in productie wordt genomen op integriteit is beoordeeld. De mogelijk nadelige 
gevolgen voor het milieu zijn in het ontwerpbesluit onvoldoende in kaart gebracht. 

Onze positie 
De gemeente heeft in de nieuwe Mijnbouwwet een adviesrol gekregen. Wij hebben hier 
inmiddels ervaring mee opgedaan en zijn van mening dat deze rol geen recht doet aan 
onze positie. Onze adviezen kunnen in uw besluiten niet of nauwelijks worden 
overgenomen omdat het limitatief en imperatief wettelijk stelsel hier meestal geen 
ruimte voor biedt. In feite staan wij buitenspel terwijl we wel geconfronteerd worden 
met de consequenties. Er wordt geen recht gedaan aan wat de lagere overheden en 
de inwoners van de gemeente er van vinden en ervaren. We bekijken in overleg met 
andere gemeenten op welke wijze wij deze gang van zaken kunnen verbeteren. Wij 
meenden dat wij deze adviesrol juist hebben gekregen omdat wij als lagere overheid 
voeling hebben met de maatschappij en weten wat er leeft onder de bevolking. Wij 
betreuren deze gang van zaken en wij merken dat hierdoor het maatschappelijk 
draagvlak verder afbrokkelt. 

Samenvattend 
Wij vragen u om de in deze brief genoemde redenen niet in te stemmen met het 
winningsplan Leeuwarden-101. Wanneer u aan deze zienswijze niet tegemoet kunt 
komen, dan vragen wij u het ontwerpbesluit op een aantal onderdelen te verbeteren en 
de juistheid van de gegevens nog een keer extra te controleren. Nadelen voor natuur 
en milieu moeten worden voorkomen en de risico's op bodemdaling en -trilling zoveel 
mogelijk beperkt. Bij schade vinden wij dat ook bij kleine velden het bewijsvermoeden 
moet worden geïntroduceerd. Wij hopen dat u aan de zienswijze tegemoet kunt komen. 

Met vriendelijke groet, 

/- {' 
burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, ,/\ 
de ec ris/directeur, de burgemeester, 

drs L.J. Gebben 

cc. : Raad (ter kennisgeving) 

l 
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Zienswijze terinzagelegging Leeuwarden-101 Drachten, 16 oktober 2019 

Geachte mevrouw, heer, 1 7 OKT 2019 

Onderstaand geef ik mijn zienswijze weer over deze terinzagelegging en idd ook gebaseerd op wantrouwen 

zoals de provicte Friesland herhaaldelijk (zie ook de instemmingsbesluiten van 10 oktober 2019 Eernewoude en 

leeuwarden/Nijega) vermeldt. 

Punt 5.1 Planmatig beheer,  Produktieduur maximaal 14 jaar bij maximaal 472 miljoen m3 

Dit onderdeel is onduidelijk over de percentages te winnen gas, technisch tussen 21 tot 53%, nogal onzeker dus 

en daarmee ook voor de effecten, bodemdaling en waterstand, onderbouwing ontbreekt en is daarmee niet te 

beoordelen. 

Advies SoDM: winning gesloten ivm verwatering putten, niet beschreven waar dat water vandaan komt, 

interactie met grondwater?, slechts op 3 kim is er grondwaterwinning en hoe lopen die stromen? 

Productievolume: waar is die 472 m3 op gebaseerd, alleen op cijfers van Vermilion, slager keurt eigen vlees dus 

en het is inmiddels genoegzaam bekend dat dat niet betrouwbaar is. 

De energietransitie, kabinetstbeleidl!, kan geo-thermie nodig maken, deze omvang is nog onbekend maar ik 

lees dat deze gaswinning (van beperkte en tijdelijke omvang, zeker tot er meer nodig is)van invloed kan zijn op, 

nadere onderbouwing ontbreekt dus weer niet te beoordelen. 

Winningsplan, bodemdaling 

Ook hier wordt uitgegaan van gegevens van belanghebbende Vermilion (zie mijn opmerking over produktie

omvang) en he_t is tQ.Çh inmiddels genoegzaam bekend dat(GRONINGEN) diP effecten en gevolgen onderschat 

zijn. 

Daarnaast is de vergoeding van eventuele schade beroerd tot niet geregeld, in dit stuk niet (wie is 

aansprakelijk?) en wat is de omvang van de vergoeding. In de adviezen wordt de bodemdaling weggeschreven , 

geminimaliseerd en een daling van 9 tot 11 centimeter betekent bij gebouwen : ernstige schade tot sloop. 

Voor de afhandeling hoef ik slechts naar Groningen te verwijzen? 

Hierover later meer. 

Dat het een voortzetting is van eerdere winning wil niet zeggen dat je dan op de oude voorwaarden maar door 

moet gaan, toen die werden vastgesteld was dat de beschikbare informatie, inmiddels is er meer bekend, zijn 

er nieuwe inzichten, andere noodzaak (energietransitie) en dat zou juist aanleiding moeten zijn om nieuwe 

voorwaarden te overwegen. 

Blz 11 Overigens merkt de minister op .... De bodemdaling kan pas worden opgenomen als het veld in gebruik 

is, leuk geformuleerd maar dat betekent concreet dat eerst maar winnen en dan zien we wel hoe erg t wordt 

met de bodemdaling, onzorgvuldig dus. 

Het opnemen van een voorschrift in het instemmingsbesluit is niet de aangewezen weg aldus de minister, de 

vraag rijst op grond van welke overweging of rechtsregel? 

Dat wordt dus niet toegelicht. 

5.4 Schade door bodembeweging 
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Ja, als idd de aannames kloppen dan mag je hopen (en niet meer dan dat) dat deze daling geleidelijk is maar de 

voorliggende argumenten en ervaringen (Groningen/ Zuid Limburg) onderbouwen dat niet. 

Bovendien staat er in lengterichting van een gebouw maar vlgs m1J heeft een gebouw ook breedte (en ook nog 

hoogte) en dat wordt niet besproken en in de breedte kan ook schade ontstaan. 

Een belangrijke opmerking staat er in het advies van het wetterskip nl dat cumulatie van winningen (gas, geo

thermie, water voor de landbouw met de huidige zomers zeker) compliceert het overzicht van bodemdaling, ik 

deel dus niet meer uw mening dat eea verwaarloosbaar is. 

Schaderegeling (blz 14} 

Vermilion wordt belast met de schaderegeling, blijkbaar is er niets geleerd van de schaderegeling door de 

NAM. Blz 15 het aantal instantie dat ook hier over de schaderegeling gaat is weer (te) groot, er zijn minimaal 

twee instanties (tcbb en cie bodemdaling) 

Dat de minister landelijk iets wil regelen klinkt mooi maar duurt en duurt maar en er staat hier geen echte 

oplossing en daar komt ie een derde instantie, het loket bodemdaling. 

Al met al ook hier een dikke onvoldoende voor betrouwbaarheid van de informatie. 

5.5 Natuur en milieu 

Er wordt door het waterschap zorg uitgesproken over( grond)waterpeil, zeker bij cumulatie van winningen. Dat 

lijkt in dit onderdeel beperkt te blijven tot natuur maar het is toch bekend dat veranderingen in het 

grondwaterpeil ook van invloed zijn op bebouwing, dan zijn het wellicht geen aardbevingen of eufemistisch 

trillingen (want dan het geen beving en is er geen schade?) maar door wijzigingen in waterpeil kunnen oa 

funderingen aangetast worden (hout en betonrot) en ik mis daar aandacht voor. 

Blz 19 Advies mijnraad In een laat stadium "".,op de aanvulling hebben decentrale overheden niet kunnen 

reageren. Zeker gezien hun gereserveerde standpunt over deze gaswinning (van Smalllngerland weet ik: 

TEGEN) is dat onzorgvuldig en getuigt het niet van behoorlijk bestuur, het ministerie had dit alsnog kunnen 

doen, dus procedurele fout. 

Al met al spreekt uit dit stuk maar één ding: we maken het de gaswinner niet moeilijk (dat is wel merkbaar 

kabinetsbeleid nl om het ondernemers niet te moeilijk te maken), bagatelliseren dus de gevolgen (behalve 

wetterskip)en zetten stug door. 

We zeggen lokale ondernemers werk toe voor hun medewerking en we praten nauwelijks over negatieve 

gevolgen. Terwijl er wel drie dorpen in het gebied liggen en een aantal grotere plaatsen omheen (Burgum, 

Smallingerland en Leeuwarden). 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Leeuwarden, 30 oktober 2019 

0 S NOV 2019 

Betreft: zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden 101 voor gaswinning 

Geachte mevrouw, heer, 

In de huis aan huis krant van woensdag 9 oktober 2019 las ik uw kennisgeving over het ontwerp

instemmingsbesluit winningplan Leeuwarden 101 voor gaswinning. Bij deze dien ik een zienswijze in 

op dit ontwerpbesluit. 

Ik ben tegen het ontwerp-instemmingsbesluit. Mijn argumenten treft u hierna. 

Gaswinning draagt niet bij aan stimulering energietransitie 
Het kabinetsbeleid is erop gericht een zo snel mogelijke overgang naar duurzame energie te 

realiseren. De beoogde gaswinning Leeuwarden 101 is daarmee in strijd. In de gebouwde omgeving 

wordt volgens u stevig ingezet op de afbouw van aardgas. Met deze afbouw verdraagt zich niet een 

instemming met gaswinning in het gebied. Uw beleid kenmerkt zich door tweeslachtigheid. Waartoe 

dit kan leiden is pijnlijk duidelijk geworden met de huidige stikstofcrisis. Het ontwerp

instemmingsbesluit ontbeert een deugdelijke motiver�ng en is-demawe.ln.strijd met art 3·46 Awb. 

Geothermie-projecten worden met het ontwerp-instemmingsbesluit op voorhand onmogelijk 
gemaakt 
Op p. 5 en 6 van het ontwerp-instemmingsbesluit, onder paragraaf 5.1 staat dat volgens Vermillion 

geen geothermie-project is voorzien in de directe omgeving. Daarbij is echter niet aangegeven voor 

welke periode dit geldt. Op p. 7 staat dat het gasveld Leeuwarden 101 voor een deel binnen het 

gebied ligt waarvoor de opsporingsvergunning voor geothermie is verleend aan Fryslan Campina. 

Gaswinning is van invloed op geothermie projecten. U had zich moeten informeren over toekomstige 

plannen voor geothermie-projecten. 

Daarmee heeft u niet voldoende gedaan om de nodige kennis te vergaren omtrent de feiten en de af 

te wegen belangen. Dit maakt dat het ontwerp-instemmingsbesluit in strijd is met art. 3:2 Awb. 

Effect op stikstofdepositie is niet onderzocht 
De uiterst westelijke punt van het gasveld Leeuwarden 101 ligt onder het Natura 2000 gebied de 

Aide Feanen. Uit het ontwerp-instemmingsbesluit blijkt niet dat de effecten op stikstofdepositie zijn 

onderzocht. Daarmee ontbreekt een onderzoek naar de feiten en de af te wegen belangen, derhalve 

is het ontwerp-instemmingsbesluit in strijd met art. 3:2 Awb. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  0 5 NOV 2D19 
Adres:  

Plaats en datum:  4 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik hecht als inwoner van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-
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Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden

Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn 

ingesloten. Over de status van winput LEW-102-S2 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

S2 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put 

LEW-101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende te beoordelen. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BWG kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente 

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het 

overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie 

van het winningsplan een goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van 

Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid 

aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden 

verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 
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• Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere 

frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat 

hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen. Het winningsplan is dus 

incompleet en om die reden verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

Tevens wil ik u het volgende onder de aandacht brengen: 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te 

realiseren om voorkomens te exploiteren die onder de huidig beboorde putten liggen. 

• Ik krijg een zeer onprettig gevoel dat men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk 

lekkende put een aftakking maakt. Ik wil dat SodM regelt dat de putten van waaruit een side

track zal worden geboord eerst controleert op onberispelijke cementatie (en dat Vermilion 

daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Ik woon op minder dan 1,5 kilometer van de plaats waar mijn drinkwaterleverancier, Vitens, een 

nieuwe bron - iets zuidelijk van Boornbergum - wil aanslaan. 

• Goed water is van levensbelang. Omdat Vitens-drinkwaterbron 'Noordbergum' steeds meer 

verzilt, krijg ik een onprettig gevoel over de kwaliteit van mijn toekomstig drinkwater. Het 

lijkt me, drinkwater gaat toch vóór gaswinning? 

In de gemeente Weststellingwerf staat in het Vermilion-winningsplan dat ze een side-track 

overwegen op een diepte van 200 meter vanuit een oude put. Vitens drink�aterbronne11 reiken 

soms ook tot 200 meter diepte. 

• Ik vind het heel vervelend dat als gevolg van veranderde drukverschillen in gasputten die 

worden leeggehaald, ondergrondse waterlopen kunnen veranderen (en dus naar 

drinkwaterbronnen kunnen lopen). 

• Ik verlang daarom van TNO of SodM dat zij garandeert dat zijn ondergrondse waterlopen ter 

plaatse controleert zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater zich vermengt 

met het water van de Vitens bron. 

Drukverschil in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 220 bar op 

stond, na winning ineens maar 100 bar druk geven. 

• Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans op bevingen, tevens 

kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit 

verontrust me. 

Ook al zouden er geen ondergrondse waterstroming komen, chemie blijft eeuwenlang in de grond 

zitten op een plek waar dit vroeger niet zat. 

• Het voelt onveilig aan dat dit onder mijn huis uiteindelijk naar boven kan komen (natuurwet: 

weg van de minste weerstand). 

Als laatste item wil ik bij de rol van mijn overheid bij de informatievoorziening enige opmerkingen 

plaatsen. 

De informatievoorziening schiet op de volgende punten te kort: 
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• Vindbaarheid documenten is slecht 

• Het is (bijna) onmogelijk om als gewone burger laagdrempelig aan de concrete 

winningsplannen te komen 
• Late publicatie 

• De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf en EKZ de plannen 

reeds hebben afgestemd 
• Onvolledige plan 

• Bovendien laten de gepubliceerde plannen nog belangrijke onderwerpen open. Als 

voorbeeld geldt Actualisatie Winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen (06-08-
2018) pagina 19 waarin "mogelijke zijtakken" (sidetracks) worden vermeld zonder 

deze verder te concretiseren laat staan of dit definitief de winningsmethode wordt of 

dat dit nog een geheel nieuwe/gewijzigde methode wordt. 
• Kortom de burger weet niet exact hoe er gewonnen wordt. Op basis hiervan kan er 

geen voldoende gefundeerde risicoafweging worden gemaakt laat staan een 

concreet bezwaar worden ingebracht. 
• Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er 

zijn geen significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en 

wil je gedegen geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. 

Immers de impact is groot mocht zich wet schade door bodemdaling of zelfs een 

aardbeving zich voordoen. Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote 

invloed op de woonbeleving en dit hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te 

worden door belanghebbende partijen zoals de mijnbouwbedrijven en het ministerie 

van EKZ. 

• Ondoorzichtigheid plannen 

• Velden die verderop gelegen zijn en niet direct in de buurt van de eigen woonplaats 

hebben ook effect op de bodemdaling. Door onduidelijke naamgeving van velden en 

putten is niet altijd even duidelijk welke velden in de buurt liggen en gevolgen 

hebben voor je eigen woonerf. Zo kan het voorkomen dat winningsplannen aan je 

voorbijgaan terwijl die toch van directe invloed zijn op je woonomgeving. 

Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid (Opeinde ligt 5 km buiten Drachten) terwijl deze ligt in 

een wijk van Drachten. 
• Halen in plaats van brengen van belangrijke informatie 

• Als nietsvermoedende burger moet je zelf erg alert (via diverse media) zijn op 

mogelijk plannen rondom gas- en zoutwinning in je omgeving. Waarom is er geen 

informatieplicht waardoor de burger goed en volledig wordt geïnformeerd over de 

winningsplannen in zijn directe omgeving. Nu dient iedereen zelf zich hierin te 

verdiepen door informatie-avonden te bezoeken en winningsplannen op te vragen. 

Dit zou toch per adres door de overheid dienen te worden opgeleverd. 
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Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  0 5 NOV 2019 

Adres:  

Plaats en datum: De Wilgen, 2 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van de Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis 

één van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het 

geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat voor bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw 

is opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een 

probleem in het wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning 

gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de 

effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het 

voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 
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kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en aantallen 

slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de langere termijn. Ik 

ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit effecten op drink- en 

grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten worden tegenover reeds 

beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning onomkeerbaar zijn. 

Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van veilig drinkwater, 

bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens temeer daar er voor de 

leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden zijn waarbij de risico's die 

gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen 

Mijn laatste bezwaren betreffen mogelijke schade. Kans op scheuren in mijn woning bij een beving 

van 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat bij slechts 100 gebouwen een 0-

meting nodig is. 

• Ik wil weten aan welke woning aan een 0-meting mijn woning is gerelateerd. Uw meting is 

sowieso niet representatief, want mijn woning kan op een breuklijn in de aarde liggen. 

• Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 21 

jaar probleemloos. Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn huis 

schade oploopt. Waarom moet ik dat zonder garantie op schadevergoeding voor mij 

accepteren? 

Ter onderbouwing: 

U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 
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Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

en elke opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in 

de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning 

in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:    

Adres:  

Plaats en datum:  De Wilgen 10 november 2019 

12 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. {hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij zijn als inwoners van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de 

productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan 

(gedateerd 8 december 2017). Wij verzoeken uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en 

niet met de gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te 

stemmen. Ons belang en onze motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Wij hechten als inwoners van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven onze gemeente. 

Als belanghebbenden willen we daarom onderstaand onze zienswijze kenbaar maken: 

Wij zijn van mening dat de gezondheidsrisico's en effecten voor de leefomgeving onvoldoende 

duidelijk zijn en onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. Wij zijn dan ook van 

mening dat er onvoldoende informatie is opgenomen om de vraag te kunnen beantwoorden of het 

voorkomen van gezondheidsschade of de veiligheid al dan niet op onaanvaardbare wijze wordt 

aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en dienen naar ons idee daarom 

zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit, maar is dat in de documenten 

en adviezen naar ons idee onvoldoende. 

Wij verzoeken u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering en 

daarmee gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat het gebied 

niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door klimaatverandering en 

de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het dalen is door andere ontwikkelingen, zonder dat de 

cumulatieve effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn gemaakt en de risico's van die cumulatieve 

effecten voldoende kunnen worden ingeschat en overwogen bij de besluitvorming. Omdat het 

·veenweidegebied betreft, dat door diepte-ontwatering te maken heeft met bodemdaling, zijn wij van 

mening dat het gebied niet geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, 

waaronder gaswinning. 

0005 

28 van 190



Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het 

wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning gaat gepaard met inzet 

van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op 

bodem, water en natuur. Wij zijn van mening dat het voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast 

en verzoeken de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

De gevolgen voor het waterwingebied in Smallingerland zijn onvoldoende in beeld gebracht Kans op 

vervuiling van het drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond 

omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk risico's van het 

aardoppervlak bij seismologische activiteit. Het opnieuw boren naar diepere gaslagen brengt onnodig 

seismisch risico met zich mee wat in potentie de veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar 

kan brengen. Wij verzoeken de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid door een 

paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de 

mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de 

afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor de risico's worden geëlimineerd. De effecten 

van deze risico's laten zich samenvatten in de vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), 

explosies, brand en milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies in de 

atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het boorproces van 

de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van lekkagepaden langs de 

buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring van Sleen-1 (1950) is een 

voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow

out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, 

waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest recente verontreinigingen 

rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van 

lekkage van delfstoffen langs de buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben 

plaatsgevonden bij andere winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo 

Nobel Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's 

verzoeken wij de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem worden 

verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in de diepe 

ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke effecten er op 

langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Wij en andere belanghebbenden kunnen ons 

daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel optreden van schade aan de gezondheid op de 

langere termijn. 

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie genomen 

hetzij nog plannen voor in productie name. Wij stellen dat het inschatten van risico's in zijn geheel 

beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment onvoldoende bekend of 

deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere 

afweging van risico's. Wij verzoeken de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

0005 

29 van 190



Wij zijn van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig voorbereid 

en weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de voordelen van de gaswinning 

opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang van veiligheid van ons en andere 

inwoners van onze gemeente voldoende is beoordeeld. 

staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld 

als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de 

vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie van het winningsplan een 

goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van Vermilion en SodM om eventuele 

overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is 

dus incompleet en om die reden verzoeken wij de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101gedateerd10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Wij willen u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 

Alrl -

afbeelding 1 (geïnduceerde seismiciteit 20 jaar geleden} 

Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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afbeelding 2 ondergrond westelijk van Drachten met breuklijnen 

afbeelding 3 ondergrond midden provincie Groningen met breuklijnen 

Burgers boven beoogde nieuwe gasputten hebben geen voordeel aan winning onder hun huis; 

mogelijke nadelen worden niet automatisch vergoed. Wij hebben er moeite mee dat de winsten 

worden afgeroomd richting Canadese aandeelhouders. 

Er is nog geen wetgeving die garandeert dat wij mogelijke schade vergoed krijgen. De huidige 

regelgeving behelst dat - bij mogelijke schade - de burger moet aantonen dat de schade door 

Vermilion ontstaat. Vermilion hoeft niet aan te tonen dat zij niet schuldig is (omgekeerde wereld?) 

31 leden van de gemeenteraad van Smallingerland (dus alle!) hebben in 2018 tegen nieuwe 

gaswinning gestemd. Wij hebben op een van hen gestemd; mijn mening wordt door EZK genegeerd. 
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Wij hebben veel moeite met het "verdeel-en-heers" beleid van de 2e Kamer. Afkeer politiek wordt 

gezaaid als gevolg van kleineren van burgers in Groningen. Zijn wij de volgende burgers die niet 

gehoord worden? 

In het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drenthe blijkt dat Vermilion in 2018 veel meer gas 

heeft gewonnen dan het winningsplan toestond. Amateurs bewaakten via output van Vermilion zelf 

de productie en bleken op hogere productie uit te komen dan mocht. 

Wanneer Vermilion meer gas sneller wint neemt de kans op bevingen toe. 

Als gevolg van deze constatering blijkt dat Vermilion zich niet aan de wet houdt. Dit hoeven amateurs 

toch niet te bewaken? SodM merkt het niet eens op! De hoeveelheid gas die gewonnen wordt, wordt 

door instanties niet gecontroleerd. Het wordt alleen gerapporteerd door Vermilion zelf. Dit moet 

procedureel toch boven elke twijfel verheven zijn? 

Wij hebben er moeite mee dat Vermilion zijn zelf opgepompte gasproductie moet bijhouden. Wij 

hebben er geen vertrouwen in dat zij immer het juiste aantal kuub 's rapporteert. 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te 

realiseren om voorkomens te exploiteren die onder de huidig beboorde putten liggen. 

Wij wonen op ongeveer 5 kilometer van de plaats waar onze drinkwaterleverancier, Vitens, een 

nieuwe bron - iets zuidelijk van Boornbergum - wil aanslaan. Goed water is van levensbelang. Omdat 

Vitens-drinkwaterbron 'Noordbergum' steeds meer verzilt, krijgen wij een onprettig gevoel over de 

kwaliteit van ons toekomstig drinkwater. Het lijkt ons, drinkwater gaat toch vóór gaswinning? 

In de gemeente Weststellingwerf staat in het Vermilion-winningsplan dat ze een side-track 

overwegen op een diepte van 200 meter vanuit een oude put. Vitens drinkwaterbronnen reiken 

soms oók tot 200 meter diepte. 

Ondergrondse waterlopen kunnen veranderen en dus naar drinkwaterbronnen lopen als gevolg van 

veranderde drukverschillen in gasputten die worden leeggehaald. Drukverschil in aardlagen komen 

voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 220 bar op stond, na winning ineens maar 

100 bar druk geven. 

Wij verlangen daarom van TNO of SodM dat zij garandeert dat zij ondergrondse waterlopen ter 

plaatse controleert zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater zich vermengt met het 

water van de Vitens bron. 

Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans op bevingen, tevens kans op 

onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit verontrust ons. 

Ook al zouden er geen ondergrondse waterstroming komen, chemie blijft eeuwenlang in de grond 

zitten op een plek waar dit vroeger niet zat. Het voelt onveilig aan dat dit onder ons huis uiteindelijk 

naar boven kan komen (natuurwet: weg van de minste weerstand). In onze gemeente zijn in het 

verleden 38 putten geslagen, maar nadien is er nog geen enkele onderzocht of deze lekt of niet. Wij 

voelen ons onveilig met deze situatie, want er is geen zekerheid dat er rond ons huis geen sink-hole 

(zinkgat) ontstaat. De bodemdaling in ons gebied beschrijft Vermilion op een - voor ons gevoel -

bagatelliserende wijze. 
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Tijdens sondering voorafgaand aan het bouwen van ons huis, bleek ons perceel op 0 NAP te liggen. 

Wij hebben er moeite mee dat de kom waar ons huis zich op bevindt mee naar beneden beweegt 

a.g.v. extra gaswinning, zodat het tot onder NAP daalt. Dit is een keuze, want Vermilion kan ook gas 

winnen vanonder de Noordzee. 

Hoe veilig is het voor ons dat ons huis op een breuklijn kan liggen? Indien er dan bodemdaling 

plaatsvindt als gevolg van extra gaswinning, dan kan er zelfs een breuk ontstaan in ons huis. 

De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de burgers in 

het winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. En het niet serieus nemen van de wezenlijke 

belangen die er spelen zowel in mentale als materiële zin bij de bevolking ondermijnen het gevoel 

van rechtszekerheid en hollen het vertrouwen in de democratie steeds verder uit door het ontbreken 

van voldoende inspraak. De gevoelige conclusie blijft over dat je als inwoners in een winningsgebied 

slechts de lasten mag dragen maar niet de lusten die vooral in andere delen van het land worden 

geïnvesteerd. 

Wij doen dan ook met nadruk een beroep op u, om het in�temmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter 

plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het 

winnen van fossiele brandstoffen uit onze omgeving. 

Handtekening: 

Naam: 

De Wilgen, 10 november 2019 
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aangetekend 

 
 

12 NOV 2019 

aan: Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

0006 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 
Postbus 248 

uw kenmerk: DGKE-WO / 19241256 

2250 AE VOORSCHOTEN 

ons kenmerk: 191111_zienswijze_leeuwarden-101.doc 
onderwerp: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-
101 gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V 

De Wilgen, 11 november 2019 
Geachte heer of mevrouw, 

Als eigenaren en bewoners van een woning en garage in een gebied dat grenst aan het 
winningsgebied zijn we het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de 
aardgasproductie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 
winningsplan (gedateerd 8 december 2017). 

Wij verzoeken u uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en dus niet met de 
gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te 
stemmen. 

Daarvoor hebben we meerdere argumenten, waarvan wij er twee in deze brief noemen: 
namelijk het gevaar voor aardbevingen (1) en de gevaren voor het milieu (2). 

(1) We weten dat in de naaste omgeving bij de gaswinning uit het veld Opeinde minstens 
één aardbeving (in 1999) is opgetreden, waarvan het epicentrum buiten (naast) het 
wingebied lag. Het onderhavige winningsplan vermeldt dat er sprake is van nieuwe 
aftakkingen die de gemeente Smallingerland raken. Het ligt voor de hand dat deze 
aftakkingen ook het winbare gas onder het veld Opeinde-Zuid aanprikken. Aangezien onze 
situatie ten aanzien van dit veld vergelijkbaar is, kunnen we dergelijke bevingen niet 
uitsluiten. Deze dreiging van een eventuele beving ten gevolge van gaswinning beïnvloedt 
in negatieve zin ons welzijn. 

Dit klemt temeer daar met eigenaren/bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden 
waar schade door mijnbouw is opgetreden slechts met heel veel moeite een enigszins 
logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 
Mocht u niet bereid zijn op uw voornemen terug te komen dan geldt het volgende: 

Het is ons bekend dat inwoners van het Groninger gasveld nu hun schade kunnen 
verhalen met een "omgekeerde bewijslast", dat wil zeggen dat bij enig vermoeden van 
mijnbouw gerelateerde schade, deze schade zonder meer vergoed wordt door de overheid. 
Om deze rechtsongelijkheid op te heffen eisen wij dat dit ook voor ons geldt. 

Daarnaast, om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in de toekomst 
"evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet bij elke woning en opstal in (de 
omgeving van) het wingebied vooraf een "nulmeting" op kosten van de exploitant van het 
gasveld, of de overheid, plaatsvinden. 

Daarnaast is het evident dat de kans op bevingen de waarde van onze woning negatief 
beïnvloedt. Deze "planschade" willen wij van Vermillion vergoed hebben. 
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(2) Het is ons bekend dat de winning van aardgas gepaard gaat met zogeheten ''fracking". 
Volgens een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)1 , gedateerd februari 
2016, wordt fracking veelvuldig op de in Friesland aanwezige aardgasvelden toegepast. 
Het gaat hier (destijds) om totaal 53 locaties, waarvan er 11 zich in het Leeuwardenveld 
bevinden. Bij het "aanprikken" van de nabijgelegen velden ligt nog meer "fracking" voor de 
hand. 

In het genoemde rapport lezen we dat "wanneer de Integriteit van de put niet wordt 
gewaarborgd, er lekkage kan optreden vanuit de put naar de aangrenzende ondergrond en 
kunnen er risico's ontstaan, in de vorm van emissies van formatiewater, koolwaterstoffen 
en frackvloeistoffen naar de ondiepte waar ze een potentieel risico vormen voor de 
veiligheid van mens en milieu." 

De overheid heeft er belang bij zo weinig mogelijk drempels op te doen werpen voor haar 
beleidsvoornemens. Het rapport is opgesteld door de SodM, een aan de overheid gelieerde 
organisatie. Als deze de risico's "potentieel" noemt kunnen we ervan uitgaan dat deze 
weldegelijk aanwezig zijn. 

Vele incidenten, in binnen- en buitenland (zoals recent bij Blackpool in Engeland) 
bevestigen dit. Recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen
Schuilingsoord en de Wijk zijn voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de buitenkant 
van de putten. 

De schadelijke gevolgen van "fracking" kunnen zich over grotere afstand uitstrekken, en 
invloed hebben op de grondwaterkwaliteit. De gaswinning heeft ook invloed op de 
waterhuishouding. 

Bij gaswinning bestaat het risico van bodemdaling, die ook nog eens gecombineerd gaat 
worden met een zeespiegelstijging, die, ironisch genoeg, mede veroorzaakt wordt door het 
verbranden van aardgas. Wij hechten eraan het risico op "natte voeten" te minimaliseren. 

Aangezien wij, zoals in het voorgaande gesteld, hechten aan het beschermen van de 
natuur, maar ook de mens, tegen dergelijke risico's vragen wij u met klem niet met 
onderhavige gaswinning in te stemmen. Ons persoonlijk belang is dat wij willen voorkomen 
dat onze gezondheid en ons welzijn in gevaar komt door enig negatief gevolg van de 
aardgaswinning. 

Ten overvloede merken wij op dat wij gezien ons belang bij het voorkomen van schade aan 
onze woning, en ons belang bij een gezonde leefomgeving, belanghebbende zijn in de zin 
van de Wet (Artikel 1 :2 lid 1 Wet Algemeen Bestuursrecht. ) 

Met vriendelijke groet, 

1 Getiteld: "Resultaten Inventarisatie Fracking, De toepassing van Fracking, de mogelijke consequenties, en de 
beoordeling daarvan" 
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aangetekend 

uw kenmerk: DGKE-WO I 19241256 

12 NOV 2019 

Stichting "Rond Smalle Eesterzanding" 
  

 
  

stichting@wilgenweb.nl 

aan: Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 
lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

ons kenmerk: 191111_zienswijze_leeuwarden-101_stichting.doc 
onderwerp: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 
gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V 

De Wilgen, 11 november 2019 

Geachte heer of mevrouw, 

Als Stichting met belangen die betrekking hebben op een gebied dat grenst aan het 
winningsgebied zijn we het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de aardgasproductie 
zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 
december 2017). Wij verzoeken u uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en dus niet 
met de gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te 
stemmen. 

In de Statuten van onze Stichting "Rond Smalle Eesterzanding" is als doel opgenomen: 
"Het beschermen en handhaven van de natuur, ecologische waarden en rust rond de Smalle 
Eesterzanding, te De Wilgen, waaronder onder meer begrepen het Gaastereiland, de Smalle 
Eesterzanding zelf, en haar oevers grenzend aan "De Sanding" en aan het Gaastereiland; ook 
wel gekend als het overeenkomstige natuurgebied op de Natuurkaart Verordening Romte 
Fryslan 2014." 

Het is ons bekend dat de winning van aardgas gepaard gaat met zogeheten "fracking". 
Volgens een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)1, gedateerd februari 2016, 
wordt fracking veelvuldig op de in Friesland aanwezige aardgasvelden toegepast. Het gaat hier 
om totaal 53 locaties, waarvan er 11 direct grenzen aan het gebied waarvan wij de natuur 
beschermen (velden Nijenga en Opeinde) en er zich ook 11 in het Leeuwardenveld bevinden. 

Het onderhavige winningsplan vermeldt dat er sprake is van nieuwe aftakkingen die de gemeente 
Smallingerland raken. Het ligt voor de hand dat deze aftakkingen ook het winbare gas onder het 
aangrenzende gebied dat onze Stichting beschermt (veld Opeinde Zuid) aanprikken. 
Voorts ligt "fracking" voor de hand om de winning van dit gas mogelijk te maken, dan wel te 
vergemakkelijken. 

In het genoemde rapport lezen we dat "wanneer de Integriteit van de put niet wordt gewaarborgd, 
er lekkage kan optreden vanuit de put naar de aangrenzende ondergrond en kunnen er risico's 
ontstaan, in de vorm van emissies van formatiewater, koolwaterstoffen en frackvfoeistoffen naar 
de ondiepte waar ze een potentieel risico vormen voor de veiligheid van mens en milieu." 

1 Getiteld: "Resultaten Inventarisatie Fracking, De toepassing van Fracking, de mogelijke consequenties, en de 

beoordeling daarvan" 
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Stichting "Rond Smalle Eesterzanding" 
 
 

  
stichting@wi/genweb.nl 

De overheid heeft er belang bij zo weinig mogelijk drempels op te doen werpen voor haar 
beleidsvoornemens. Het rapport is opgesteld door de SodM, een aan de overheid gelieerde 
organisatie. Als deze de risico's "potentieel" noemt kunnen we ervan uitgaan dat deze weldegelijk 
aanwezig zijn. 

Vele incidenten, in binnen en buitenland (zoals recent bij Blackpool in Engeland) bevestigen dit. 

Recente v erontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord en de Wijk 
zijn voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de buitenkant van de putten. 

Belangrijk is dat gaswinning invloed heeft op de waterhuishouding en grondwaterkwaliteit. 

De schadelijke gevolgen van "fracking" kunnen zich over grotere afstand uitstrekken. 

Aangezien wij het tot onze taak rekenen de natuur, maar ook de mens, te beschermen tegen 
dergelijke risico's vragen wij u met klem niet met onderhavige gaswinning in te stemmen. 

Ten overvloede merken wij op dat wij gezien het gestelde in onze statuten belanghebbende zijn 
in de zin van de Wet (Artikel 1 :2 lid 3 Wet Algemeen Bestuursrecht. ) 

Beleefdheidshalve laten wij u weten dat wij een kopie van deze brief zullen zenden aan het 
College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Smallingerland. 

Met vriendelijke groet 

Stichting "Rond Smalle Eesterzanding" 

Voorzitter Secretaris 
 

correspondentieadres:    
e-mail. stichting@wilgenweb.nl 

kopie: gemeente Smallingerland 

191111_zienswijze_leeuwarden-101_stichting.doc bladzijde: 2 van 2 

0007 

De Stichting Rond Smalle Eesterzanding is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72362294 · IBAN Nl27 SNSB 0772 8181 69 37 van 190



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 
13 NOV 2019 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum:  De Wilgen, 5 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256} gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben, als inwoner van het wingebied, het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de 

productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan 

(gedateerd 8 december 2017). Ik verzoek u uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en 

niet met de gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te 

stemmen. Mijn belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van de Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis 

één van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het 

geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bij bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het 

uitfaseren van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gasvoerende lagen is in 

dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluit 

winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. 

• Ik ben van mening dat de gezondheidsrisico's en effecten voor de leefomgeving onvoldoende 

duidelijk zijn en onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. Ik ben dan ook 

van mening dat er onvoldoende informatie is opgenomen om de vraag te kunnen 

beantwoorden of het voorkomen van gezondheidsschade of de veiligheid al dan niet op 

onaanvaardbare wijze wordt aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en 

dienen naar mijn idee daarom zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het 

instemmingsbesluit, maar is dat in de documenten en adviezen naar mijn idee onvoldoende. 
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• Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering 

en daarmee gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat 

het gebied niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door 

klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het dalen is door andere 

ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn 

gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte

ontwatering te maken heeft met bodemdaling, ben ik van mening dat het gebied niet 

geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, waaronder gaswinning. 

• De gevolgen voor de waterwingebieden in Smallingerland zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling van het drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden 

gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit. Het opnieuw 

boren naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie de 

veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Ik verzoek de minister 

daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 

kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

• Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere 

frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat 

hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen. Het winningsplan is dus 

incompleet en om die reden verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

• In onze gemeente zijn in het verleden 38 putten geslagen, maar nadien is er nog geen enkele 

onderzocht of deze lekt of niet. Ik voel me onveilig met deze situatie, want er is geen 

zekerheid dat er rond mijn huis geen sink-hole (zinkgat) ontstaat. 

• In de eerste fase worden de winningsplannen door EKZ en het mijnbouwbedrijf afgestemd. 

Daarna volgt er een adviesronde van lagere overheden en belanghebbende organisaties 

zoals het Waterschap. Vervolgens wordt er een (voorlopige) goedkeuring door EKZ gegeven. 

Hierna pas krijgt de burger nog een mogelijkheid tot inspraak. Zoals in de praktijk is gebleken 

levert dit een zeer kleine kans op aanpassing van de plannen. Mijns inziens dient er overleg 

vooraf plaats te vinden. Het gaat immers voor de burger om één van de belangrijkste zaken; 

zijn/haar Leefomgeving. De betrokkenheid van de bewoners is hierdoor gemarginaliseerd. 

Het vertrouwen in de winningsplannen en de gevolgde procedure is daardoor nihil. En 

daarmee staat door het ontbreken van een gevoel van serieuze inspraak het vertrouwen in 

de politiek steeds meer onder druk. 

• Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke 

woning en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen 

en opstallen in de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij 

betreft bij elke woning in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 
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Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256} 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Naam: 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

l nspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 1 3 NOV 2019 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: Drachten, 8 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-in stemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. {hierna: 

Vermilion} 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij zijn als inwoners van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de 

productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan 

(gedateerd 8 december2017). Wij verzoeken uw voorgenomen instemmingsbeslu itte vernietigen en 

niet met de gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te 

stemmen. Ons belang en onze motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Wij zijn inwoners van Gemeente Smallingerland en weten datgevoelvan veiligheid in je eigen huis 

één van de voorwaarden is van levensgeluk. Wij weten dat de constructieve veiligheid in je huis in 

het geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Wij weten ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden, er geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbenden willen wij daarom onderstaand onze zienswijze kenbaar maken: 
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1. De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het 

uitf aseren van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is in dit 

opzicht strijdig. Wij vragen u derhalve nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluitwinningsplan 

Leeuwarden-101 te vernietigen. 

2. Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar ons idee onvoldoende mee gewogen. 

Te denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen of  infrastructuur 

door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage van hulpstoffen zoals 

chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te denken aan gezondheidseffecten en risico's op langere 

termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en zorgen. 

3. Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen Natura 

2000 gebieden zoals de Älde Feanen en Van Oord t's Merksen als de aanwezige veenweidegebieden. 

De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp instemmingsbesluit zijn te 

beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels toegenomen. De kansberekening op schade is 

derhalve onvoldoende door het huidige gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in 

het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

4. Hel ontwerp ins temmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het winnrngs plan 

heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in een andere 

gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), N11ega 4/Leeuwarden 101 

(putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit 1s ongebruikelijk. Ook de 

M11nraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er 

sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte 

en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), saturatie, seismische snelheden, elektrische 

weerstand en dichtheid van het gesteente, de productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als 

niet planmatig en onvoldoende beoordeelbaar. Daarom verzoeken wij de minister niet in te stemmen met 

dit winningsplan. 

5. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie genomen 

hetzij nog plannen voor in productie name. Wij stellen dat het inschatten van risico's in zijn geheel 

beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment onvoldoende bekend of 

deze velden op enigerlei wijze met elkaarverbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere 

afweging van risico's. Wij verzoeken de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

6. In het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drenthe blijkt Vermilion in 2018 veel meer gas 

heeft gewonnen dan het winningsplan toestond. Amateurs bewaakten via output van Vermilion zelf 

de productie en bleken op hogere productie uit te komen dan mocht. 

Als gevolg van deze constatering blijkt dat Vermilion zich niet aan de wet houdt. Dit hoeven amateurs 

toch niet te bewaken? SodM merkt het niet eens op! De hoeveelheid gas die gewonnen wordt, wordt 

door instanties niet gecontroleerd. Het wordt alleen gerapporteerd doorVermilion zelf. Dit moet 

procedureel toch boven elke twijfel verheven zijn? 

WiJ hebben er moeite mee datVermilion zijn zelf opgepompte gasproductie moet bijhouden. Wij 

hebben er geen vertrouwen in dat zij immer het juiste aantal kuub's rapporteert. 
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7. Velden die verderop gelegen zijn en niet direct in de buurt van de eigen woonplaats hebben ook 

effect op de bodemdaling. Door onduidelijke naamgeving van velden en putten is niet altijd even 

duidelijk welke velden in de buurt liggen en gevolgen hebben voor je eigen woonerf. Zo kan het 

voorkomen dat winningsplannen aan je voorbijgaan terwijl die toch van directe invloed zijn op je 

woonomgeving. Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid (Opeinde ligt 5 km buiten Drachten) terwijl deze ligt 

in een wijk van Drachten. 

8. Als nietsvermoedende burger moetje zelf erg alert (via diverse media) zijn op mogelijke plannen 

rondom gas- en zoutwinning in je omgeving. Waarom is er geen informatieplicht waardoor de burger 

goed en volledig wordt geïnformeerd over de winningsplannen in zijn directe omgeving. Nu dient 

iedereen zelf zich hierin te verdiepen door informatie-avonden te bezoeken en winningsplannen op 

te vragen. Dit zou toch per adres door de overheid dienen te worden opgeleverd. 

Wij doen dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter 

plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het 

winnen van fossiele brandstoffen uit onze omgeving. 

Handtekenin : 

Namen: 

/
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Betreft: zienswijze winningsplan Leeuwarden-101 

Oudega, 13 november 2019 

Geachte heer, mevrouw, 

14 NOV 2019 

Het gas dat de firma Vermilion uit de velden Leeuwarden-101, 
Eernewoude en Leeuwarden-Nijega wil pompen, voorziet in de 
Nederlandse gasbehoefte van één week. Een te verwaarlozen hoeveelheid, 
als je dat tegenover de gevolgen van gaswinning voor de directe 
omgeving zet. Deze gaswinning gebeurt tegen de wil van de gemeente 
Smallingerland, het waterschap en de provincie Fryslän. Burgers zijn 
ongerust omdat ze vrezen voor schade aan gebouwen, als gevolg van 
bodemdaling en mogelijke aardschokken. 

Ik woon aan de rand van de Aide Feanen, een Nationaal Park in een 
veenweidegebied. We hebben hier nu reeds te maken met de gevolgen 
van klimaatverandering. Door de droge zomers van de afgelopen twee 
jaar treedt hier bodemdaling op. Ik als bewoner maak mij ernstig zorgen 
oy�r de gevolgen van_bodemdaling voor mijn omgeving. Gaswinning zou 

0010 

een extra bodemdaling tot gevolg ku-nnen ffebben� Daarom 1snet m1Jns -

inziens een volstrekt verkeerde keuze van de overheid om akkoord te 
gaan met het leegpompen van deze gasvelden. In deze zienswijze licht ik 
mijn motivatie toe. 

Een verantwoordelijke overheid zou vol moeten inzetten op het 
verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en een leidende rol 
moeten spelen in de noodzakelijke overgang naar een duurzame 
energievoorziening. De overheid heeft daarin volgens mij een 
voorbeeldfunctie. 
Met het verlenen van toestemming aan Vermilion om extra gas te winnen 
in mijn directe woonomgeving doet de overheid het tegenovergestelde van 
wat ze zou moeten doen. De overheid zou het behalen van de gestelde 
klimaatdoelen serieus moeten nemen. Nederland is één van de slechtst 
presterende landen in Europa als het gaat om de energietransitie, terwijl 
het tot de meest welvarende landen behoort. 
Er wordt voornamelijk gedacht aan economische groei. 
Korte termijn-politiek, waarbij voorbij wordt gegaan aan de gevolgen voor. 
klimaat en milieu. Ik vind het onbegrijpélijk dat hier ruim baan wordt 
gegeven aan een Canadees bedrijf, dat geld verdient om dividend te 
kunnen uitkeren aan zijn aandeelhouders. 

In de berichtgeving vanuit het ministerie van Economische Zaken en het 
bedrijf Vermilion wordt telkens beweerd dat de bodemdaling als gevolg 
van de geïntensiveerde gaswinning gering zal zijn. De kans op 
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aardbevingen zou verwaarloosbaar klein zijn. Alle risico's zijn zorgvuldig 
afgewogen door instanties als SodM en TNO. De omstandigheden van de 
kleine Friese gasvelden zijn niet te vergelijken met het grote aardgasveld 
van Slochteren. Mocht er al schade ontstaan, dan zou die ruimhartig 
vergoed worden door Vermilion of anders door het Waarborgfonds 
mijnbouwschade. 

Alle geruststellende woorden van de overheid en Vermilion ten spijt, ben 
ik ongerust over de gaswinning onder onze bodem. Vermilion is verplicht 
een nulmeting uit te voeren bij representatieve gebouwen in mijn 
woonplaats en de naaste omgeving, maar mijn woning is daar niet in 
opgenomen. De gevolgen van de gaswinning kunnen veel groter zijn dan 
tot nu toe wordt aangenomen en ingeschat. Dat bewijst de praktijk in 
Groningen. De problemen werden daar jarenlang genegeerd, ontkend en 
vervolgens gebagatelliseerd. Nu evident is dat de schade aan gebouwen 
door de activiteiten van de NAM zijn veroorzaakt, vinden de gedupeerde 
bewoners onvoldoende gehoor bij de regering, worden 
versterkingsmaatregelen aan huizen uitgesteld of afgeblazen en loopt de 
afhandeling van schade ernstige vertraging op. Burgers voelen zich in de 
steek gelaten door dezelfde overheid die nu aan de bewoners van de 
Friese winningsgebieden verkondigt dat er niets aan de hand is. 

Terwijl lagere overheden in de Noordelijke provincies tegen de gaswinning 
zijn, blijft het ministerie een economisch belang boven het belang van de 
bewoners stellen. Het economisch belang is in dit geval een korte termijn 
belang, van een hoeveelheid gas die genoeg is om de Nederlandse 
huishoudens slechts één week te laten draaien. 

Ik verwacht van Den Haag beleid dat gericht is op energiebesparing, 
innovatie en het zorgvuldig omgaan met grondstoffen. Dan hebben we dat 
gas onder de Friese bodem helemaal niet nodig. 

Met deze zienswijze teken ik protest aan tegen het onderzoek naar 
gaswinning in de velden Leeuwarden-101, Eernewoude en 
Leeuwarden-Nijega, en tegen de gaswinning die daar mogelijk op volgt. 
Ik hoop en verwacht dat deze zienswijze meegenomen wordt in de 
besluitvorming. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraak.punt winningsplan Leeuwarden-101 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

14 november 2019 

Ji1 5 NOV i�llS 

Betreft zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit winningsplao Leeeuwarden- lOl(keomerk 

DGKE-W0/ 19241256) gedateerd 10 oktober 20 l 9 door Verrnillion Energy Netherlands B.V. 
(hierna: Vermillion) 

Geachte heer, mevrouw, 

lk ben als inwoner van bet wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de 
productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan 

(gedateerd 8 december 2017). 

Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer 
aanhoudende gaswinning en/ of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn belang en mijn 
motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Jarenlang hebben wij last gehad van trillingen in ons huis. Deze zijn nu na sluiting van een boorput 
bij ons in de buurt gestopt. 
Wij zitten niet te wachten op heropening en continuering van boringen wetende dat de constructieve 
veiligheid van ons huis in het geding is wanneer de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 
Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie genomen 
hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel 
beoordeeld dient te worden door bet SodM en TNO. Het is op dit moment onvoldoende bekend of 
deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere 
afweging van risico's. 
Ook niet meegenomen is dat op geringe afstand een zandwinningsgebied (Nij Beets) ligt. Het is 
vooralsnog onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed. 
Ik verzoek de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 
en elke opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade aan woningen en opstallen in de 
toekomst evident en aantoonbaar vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning in het 
wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 
uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden- 1 Ol(kenmerk DGKE- WOi 
19241256) gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op de gaswinning zo 
spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

ffen in mij:mgeving 
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Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-! 0 l 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

 
 

 

De Tike, 14 november 2019 

11 5 NOV 2019 

Betreft: Mijn zienswijze n.a. v. winningsplan Leeuwarden-101 
Aangetekend verzonden op 14 november 2019 

Geachte heer. geachte mevrouw, 

Naar aanleiding van de kennisgeving inzake Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 
Leeuwarden-! 01 voor gaswinning in de Drachtster Courant van 9 oktober 2019 wil ik graag 
mijn zienswijze geven. 

Als inwoner van het wingebied ben ik tegen het Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 
Leeuwarden-101 waarin u voornemens bent toestemming te verlenen aan Vermilion Energy 
Netherlands B.V. om meer en langer gas te winnen in het bovengenoemde winningsgebied en 
ik verzoek u daarom om het instemmingsbesluit in te trekken. 

Aan alle zijden word ik omringd door gaslocaties. Ik voel mij ernstig bedreigd in mijn 
veiligheid en ik word bang van bet enorme aantal gasputten in mijn omgeving. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bepaald dat de gaswinning 
uit het Groninger gasveld verminderd gaat worden en op korte termijn (2022?) helemaal zal 
stoppen. 
Tegelijkertijd is er een verhoogde activiteit in de "kleine" gasvelden waarneembaar. 
Vermilion Energy Netherlands B.V. (vanaf nu Vermilion) is in onze regio (de gasvelden 
Opeinde-Zuid en Middelburen en Leeuwarden-Nijega en Leeuwarden-101) bezig om de 
laatste restjes gas uit bestaande putten te winnen en wil nu, uit putten die al geruime tijd 
gesloten waren, nieuw ontdekte gasvoorraden in deze regio uit de grond halen. Men wil meer 
en in een langere periode en sneller gas winnen. 
Daartoe heeft Vermilion bij de minister van EZK een verzoek ingediend voor winningsplan 
Leeuwarden-101 (onderdeel van Leeuwarden-Nijega). 
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het seismologisch onderzoek dat in het najaar van 2017 
heeft plaats gevonden, aanleiding voor Vermilion is geweest om een verzoek in te dienen bij 
de minister om extra gas te winnen. 

Mijns inziens is dit om een aantal redenen een foute ontwikkeling en ik maak dan ook ernstig 
bezwaar tegen het opvoeren van de gaswinning in deze regio. 
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Groningen dicht - extra druk op kleine velden 

Groningen gaat dicht en ondanks alle ontkenningen van de kant van EZK moeten de kleine 
gasvelden dit blijkbaar opvangen. Daarbij komt dat Vermilion op het vinkentouw zit en graag 
de aandeelhouders wil behagen door meer gas te winnen en dus vaak dividend uit te keren. 
Onder burgers in deze regio ontstaat steeds meer weerzin tegen deze gaswinning door 
bedrijven zoals Vermilion en de handelwijze van EZK. 
Het feit dat de overheid geen oog heeft voor de zorgen die er onder de burgers leven en het 
feit dat burgers langzamerhand het stadium bereikt hebben, dat ze deze houding niet langer 
wensen te accepteren, leidt er automatisch toe dat er steeds meer verzet in gebieden met 
"kleine" gasvelden ontstaat tegen de hele gang van zaken. Het is niet ondenkbaar dat het 
geschil kan uitmonden in hard tegen hard (zoals in Groningen) en dat de protestgroepen 
uiteindelijk aan het langste eind gaan trekken. 

Bedrijven zoals Vermilion en de Nam (die in het geval van Opeinde en Leeuwarden-Nijega 
niet in zicht is) en EZK hebben zich de laatste jaren niet van hun beste kant laten zien wat 
betreft het nemen van verantwoordelijkheid naar de burgers toe. 
De hele gang van zaken in het Groninger gasvelden-gebied, de schandalige manier waarop 
mensen die schade hebben geleden gekleineerd werden en worden, de manier waarop 
schadegevallen werden en worden afgehandeld lijkt te getuigen van een diepe minachting 
voor de gemiddelde burger. 

Wij - degenen die boven de kleine gasvelden wonen - hebben, in het geval van bevingen en 
schade, absoluut geen zin in een herhaling van toestanden zoals die zich in Groningen hebben 
voorgedaan. Nu niet en in de toekomst niet. 

Onderzoek Nationale Ombudsman 
Uit onderzoek van De Nationale Ombudsman over de verwachtingen van de burgers met 
betrekking tot de overheid blijkt dat de Nederlandse burger te maken wil hebben met een 
overheid die eerlijk en begripvol is en die de mensen snel en met kennis van zaken helpt als 
dat nodig is. Mensen willen ook dat de overheid in simpelere taal communiceert en dat 
procedures (bijvoorbeeld tegen nieuwe gaswinningen) begrijpelijker worden. Ook zou minder 
bureaucratisch handelen erg op prijs worden gesteld. Op dit moment typeert de Nederlander 
zijn relatie met de overheid met termen als "noodzakelijk"," ingewikkeld" en "ver weg". 

Hoog tijd voor verandering dus ! 

Er kan niets gebeuren 
Gasproducenten en EZK roepen om het hardst dat er niets aan de hand is, dat er niets kan 
gebeuren en dat er geen enkel gevaar dreigt in de buurt van de gasvelden Opeinde-Zuid en 
Middelburen en de velden Leeuwarden-Nijega en dat de situatie in deze gebieden niet te 
vergelijken is met de Groninger situatie. Men gaat daarbij volkomen voorbij aan het feit dat 
velen dit niet (meer) geloven. Met gevoelens van onveiligheid en angst wordt geen of 
onvoldoende rekening gehouden. Integendeel. Men wordt als een lastig, klein kind weggezet, 
door een arrogante benadering die zijn weerga niet kent. Men trekt de hele trukendoos open 
om buiten het zicht van de bewoners in Friesland en Drenthe en elders meer en langer gas te 
winnen (zoals bijvoorbeeld in Vinkega) in plaats van gaswinning in de kleine velden af te 
bouwen. De boekhouding wat betreft de hoeveelheid kubieke meters gas en de rapportage 
daarover lijkt door Vermilion zelf te worden gedaan! 
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Meer, sneller en langer 
Gaswinning in Groningen wordt in hoog tempo verlaagd. In Drenthe, Groningen, Friesland en 
Overijssel liggen heel veel kleine gasvelden en een inventarisatie van vier (!) regionale 
omroepen wijst uit dat de meeste kleinere gasvelden in het noordoosten van Nederland in 
versneld tempo worden leeggehaald, ondanks de eerdere toezegging van EZK dat de winning 
in kleine velden gestaag wordt afgebouwd. 
Niet alleen is het tempo van winning gestegen, er wordt volgens deze omroepen zelfs méér 
gas gewonnen dan eerst is afgesproken. 
Volgens de toezichthouder (Sod.M) is dit slechts bij een paar velden het geval. 
Deskundigen vrezen dat het tempo kan leiden tot bodemdaling en milieuschade en gemeenten 
met kleine gasvelden zijn terecht bang voor aardbevingen. 
In een brief - op initiatief van de gemeente Bergen - aan minister Wiebes waarschuwen de 
gemeenten voor mogelijke bevingen met een kracht van 4,0! 
Volgens de toezichthouder (Sod.M) is de kans op een toename van hevige bevingen erg klein. 
Je zou dit mogelijke gevaar m.i. ook heel anders kunnen benaderen. 

Gaswinning Noordzee en/of import 
Gas hebben we voorlopig echt nog wel nodig, maar om o.a. het daarmee gepaard gaande 
risico op extra bodemdaling bewust te nemen in redelijk dicht bevolkte gebieden, die 
enerzijds op de zelfde hoogte liggen als de snel stijgende zeespiegel en die anderzijds ook al 
kampen met bodemdaling, omdat we in een veenweidengebied leven, is ronduit gezegd 
immoreel. Ik woon aan It Leech in De Tike. It Leech is Fries voor "laagte". Elke centimeter 
bodemdaling is er één te veel. 
Haal het gas desnoods weg onder de Noordzee of importeer het uit gebieden die niet of 
nauwelijks bewoond zijn (bijvoorbeeld Noorwegen), maar haal het niet weg onder onze 
voeten met alle risico's van dien. 

Schade 
Daar komt nog bij dat Vermilion al heeft laten weten dat eventuele schade alleen vergoed 
wordt als aangetoond kan worden dat deze ontstaan is door gaswinning. Dit leidt natuurlijk tot 
een welles-nietes spel, waarbij de winnaar van te voren al vast staat. Dat zal niet de burger 
zijn! 
Bovendien schijnt Vermilion eventuele, aantoonbare schade in de toekomst in een deal met de 
provincie te hebben afgekocht voor een relatief bescheiden bedrag. Ik weet niet zeker of dit 
waar is, maar als het wel zo is, dan is dit natuurlijk diep treurig. 

Elke vorm van mijnbouw brengt mijnbouwschade met zich mee. De instelling die toezicht 
moet houden op energiemaatschappijen die hier fossiele brandstoffen uit de bodem halen is 
Staatstoezicht op de Mijnen. Ik vraag mij af in hoeverre deze toezichthouder echt 
onafhankelijk te werk kan gaan, aangezien deze dienst onder het Ministerie van EZK valt. 
Het cliché van de slager die zijn eigen vlees keurt dringt zich op en is het niet zo dat "wiens 
brood men eet, diens woord men spreekt"? 

Mensenrechtencomité Verenigde Naties 
Het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties heeft zeer krachtige aanbevelingen 
gedaan aan de Nederlandse Staat over de situatie in Groningen. Het comité, dat het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten bewaakt, uit in een analyse 
van Nederland dat het zich zorgen maakt over de veiligheid en het welzijn van de inwoners 
van de regio Groningen als ook over hun privéleven in hun huizen. Het verwijst daarbij naar 
drie mensenrechten: het recht op leven, privacy en familie(leven). 
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De Nederlandse Staat moet volgens het Mensenrechtencomité(§ 34 en § 35): 

(a) De noodzakelijke maatregelen nemen om de fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn 
van mensen die in de omgeving van de gaswinning in Groningen wonen te verzekeren. Zo 
ook de beveiliging en veiligheid van hun huizen; 
(b) zorgen voor correcte en passende schadevergoeding voor de slachtoffers en voorkomen 
dat toekomstige schades plaatsvinden in relatie tot de gaswinning; 
( c) zorgen voor een zinvolle participatie van en overleg met bewoners van Groningen bij het 
ontwerpen en uitvoeren van het afbouwplan. 

Nederland heft qua mensenrechten altijd graag het vermanende vingertje richting andere 
landen, maar volgt aanbevelingen ten aanzien van haar eigen mensen niet op. 

Wat hierboven over Groningen gezegd wordt, geldt natuurlijk ook voor andere (kleinere) 
winningsgebieden en het zou goed zijn als EZK dat eens goed tot zich zou door laten dringen. 

Excuses premier Rutte 
Premier Rutte heeft de Groningers in juni excuses aangeboden namens het kabinet voor de 
schade die is ontstaan door de gaswinning. Hij zei dat veiligheid jarenlang nooit serieus is 
genomen. Ook heeft men het proces voor versterking en schadeherstel onderschat: veel 
Groningers met schade weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. 
De Minister van EZK heeft zeer onlangs gezegd dat de Groningse gaswinning veel te lang is 
doorgegaan en dat er tien jaar geleden al had moeten worden ingegrepen en dat het besef dat 
er iets ernstigs aan de hand was tien jaar geleden al tot de overheid had moeten doordringen. 
Mooie woorden. Maar waarom gaat men nu in andere regio's volgens hetzelfde stramien 
door? 
Willens en wetens heeft men de boel de vernieling in geholpen. En nu plengt men een paar 
krokodillentranen. Niet echt overtuigend allemaal. 

Toespraak van de premier in 2030 
De toespraak van de in 2030 aan de macht zijnde premier zal beginnen met de woorden: 
"Met de kennis van nu hadden we de rampspoed die zich sinds 2024 in de Nederlandse 
gaswinningsgebieden heeft voltrokken, kunnen voorkomen. Ik bied de Nederlandse 
bevolking namens het hele kabinet daarvoor mijn verontschuldigingen aan en ............ " 

Negatieve adviezen 
Vermilion wil meer en gedurende een langere periode gas winnen in deze regio. 
Daartoe heeft Vermilion bij EZK een verzoek ingediend voor wijziging winningsplan 
Opeinde-Zuid en Middelburen alsmede Leeuwarden-Nijega. 
De Minister heeft advies gevraagd aan de gemeente Smallingerland. 
Zoals de meeste Nederlandse gemeentes wijst ook Smallingerland nieuwe gaswinning af en 
heeft onder andere om die reden een negatief advies afgegeven aan de minister. 
Wij - bewoners - staan helemaal achter het advies van de gemeente Smallingerland, omdat 
wij vinden dat de gemeente er alles aan moet doen om de veiligheid van de inwoners van 
Smallingerland te garanderen. Hierbij realiseren wij ons dat de gemeente gebonden is aan 
oude, al bestaande contracten. 
Het gaswinningsgebied ligt gedeeltelijk ook in de gemeente Tytsjerkstradiel. Ook deze 
gemeente wijst nieuwe gaswinning af. 
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Artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub2 en sub 30, van de Wabo 
De aanvraag nu voor Leeuwarden-101 roept vragen op. De put(ten) was/waren jaren geleden 
al afgesloten. 
Nu wil men gas gaan ontginnen in nieuw ontdekte aardlagen die (deels?) onder de huidige 
lagen liggen. 
Omdat er nogal veel verandert, ontstaat daardoor m.i. een totaal nieuwe situatie en moet 
Vermilion een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. 
Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub2 en sub 30, van de Wabo is namelijk een 
omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking en het in 
werking hebben van een inrichting of mijn bouwwerk. 
Bij het beoordelen van zo'n vergunning zullen alle milieugevolgen in kaart moeten worden 
gebracht en moeten worden beoordeeld of een ontwikkeling aanvaardbaar is. Het 
uitgangspunt is dat winning volgens de Best Beschikbare Technieken (BBT) zal moeten 
gebeuren. 
Gezond wantrouwen tegen de plannen van Vermilion lijkt op zijn plaats: Onduidelijk is welke 
plannen men precies heeft. Nieuwe (proef)boring( en)? Nieuwe put( ten)? 
Vanuit bestaande schachten via side-track(s), aftakkingen, gaan werken, om zo te vermijden 
dat er nieuwe vergunningen moeten worden aangevraagd? 
Om het gas te kunnen winnen, lijkt het nodig om in de ondergrond met chemicaliën te gaan 
werken. Dit mag blijkbaar niet fracking heten, maar het lijkt net zo misdadig te zijn, met name 
met het oog op eventuele consequenties voor het grond- en drinkwater omdat men 
chemicaliën in de ondergrond brengt. 

Lekkende putten 
Smallingerland is, naar verluidt, de meest "behoorde" gemeente in Nederland. Wie hier een 
tochtje door de buurt maakt, schrikt van alle putten, afsluiters, pluggen en noem maar op. 
Veel putten zijn al behoorlijk oud. Veertig, vijftig jaar of nog ouder. De kwaliteit van het 
gebruikte cement of beton langs de wanden in de putten, wordt in de loop der tijd slecht( er). 
Gezond verstand zegt dat er alleen al daardoor mogelijk lekkages kunnen zijn ontstaan. 
In Smallingerland zijn ongeveer veertig gasputten. Lekken die putten misschien allemaal? Of 
een groot gedeelte van die veertig putten? Wij weten het niet, want controles zijn er niet of 
nauwelijks. 
Gevolgen van lekkages kunnen zich soms vele jaren later en op een andere plaats dan waar de 
put zich bevindt, openbaren. 
Kan Vermilion bewijzen dat deze putten niet lekken en hoe gaat men dat aantonen? 

Actuele ondergrondgegevens 
Het zou verstandig zijn als Vermilion en EZK inzage geven in de actuele 
ondergrondgegevens in deze regio. Het begrip regio mag men gerust in een groter verband 
zien, omdat bijvoorbeeld breuklijnen zich niet houden aan gemeentegrenzen. Zijn er in deze 
regio misschien ook grote drukverschillen in de ondergrond? 
Is er wellicht wat aan de hand in onze ondergrond en is bijvoorbeeld de bodemdaling door 
gaswinning veel groter dan Vermilion beweert? 
Kan er sprake zijn van grote putschade, veroorzaakt door drukverschillen? 
Wat valt er te zeggen over bijvoorbeeld breuklijnen hier? 

Verduurzaming 
De roep om verduurzaming is wereldwijd zo groot als nooit tevoren. In het kader van het 
klimaatakkoord moet wij op zoek naar nieuwe, schone energiebronnen. Nieuwe gaswinning is 
dientengevolge een onlogische en ongewenste keuze. Het draagvlak voor verduurzaming 
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wordt daardoor ondermijnd en het werkt demotiverend op de bereidwilligheid van mensen om 
zich hiervoor in te willen zetten. 

Injecteren afvalwater in gasputten 

Vermilion injecteert afvalwater van boorlocaties in de bodem. Uit onderzoek van de vier 
noordelijke regionale omroepen blijkt dat niemand weet welke effecten dat heeft. 
Zwaar vervuild afvalwater van de gaswinningen bij Wapse en Vinkega wordt geïnjecteerd in 
een lege gasput in Nijensleek. 
Bij Noordwolde leidde een dergelijke injectie in 2009 tot de zwaarste aardbeving in Friesland. 
Onduidelijk is wat de samenstelling van het afvalwater is. Ook toezichthouder SodM weet dat 
niet. De toezichthouder heeft niet de moeite genomen om monsters te nemen en het heeft ook 
geen prioriteit voor deze dienst. 
Onbegrijpelijk in tijden als deze. 
Vennilion weigert informatie te geven over afvalwater dat in Nijensleek in de bodem 
verdwijnt, want men wil niet dat bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. 

Uitspraak minister 
Onlangs heeft de Minister van EZK de gemeente Smallingerland voor de rechter gedaagd: 

Een unieke gebeurtenis. "Smallingerland had eerst overleg met hem moeten plegen over een 
bestemmingsplan." Boosheid was er ook - als je de krantenberichten mag geloven - omdat 
Smallingerland onvoldoende rekening heeft gehouden mei de belangen van Vermilton! 
Dit laatste argument is ronduit bespottelijk! De gemeente heeft rekening te houden met de 
belangen en de veiligheid van de inwoners van Smallingerland en heeft geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de belangen van de aandeelhouders van Verrnilion. En ik, als 
inwoner van Smallingerland, ook niet. 
Het zal toch niet zo zijn dat de belangen van de grote spelers in het bedrijfsleven prioriteit 
hebben en dat het wel en wee van de bevolking van zeer ondergescbjkt belru1g is? 

Een laatste punt van zorg. 
Vermilion heeft in het najaar van 2017 een seismologisch onderzoek laten uitvoeren in onder 
andere de gemeente Smallingerland. Het lijkt wel of men daar erg geheimzinnig over doet. 
Wat heeft men nou eigenlijk precies gevonde n? En waar? En hoeveel? En wat staat ons nog 
allemaal te wachten? 

Tot slot 
Het moge duidelijk zijn dat ik - en niet ik alleen - grote bezwaren heb tegen meer en snellere 
en langere gaswinning uit de kleine gasvelden. 
Het is niet aan mij om een oplossing te vinden voor dit probleem, daar hebben we per slot van 
rekening bestuurders voor. In dit geval de Minister van EZK met achter zich een groot 
ambtenarenapparaat. 

Zoals reeds eerder in dit schrijven opgemerkt, heeft de Nationale Ombudsman zeer onlangs 
geformuleerd dat de Nederlanders een andere overheid wensen. Een overheid die er is voor de 
mensen en niet andersom. Dat zou allemaal in 2030 gerealiseerd moeten zijn. Waarom pas 
2030? Nu beginnen. De handschoen ligt er en het is aan de Minister om deze op te pakken. 

Met vriendelijke groet, 

 (een bezorgde inwone 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

tnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

1 B NOV 2019 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: De Tike, 09-11-2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming leeuwarden-101 winnlngsplan (gedateerd 8 

december 2017}. Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik hecht als inwoner van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Ook weet ik, dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik 

weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het geding is als er in de ondergrond van dit huis 

wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 
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De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren 

van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is in dit opzicht 

strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp-lnstemmingsbesluit wlnningsplan Leeuwarden-

101 te vernietigen. 

Ik ben van mening dat gaswinning niet bijdraagt aan een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk

landschappelijk -, leef- en woonmilieu; integendeel. Daarom kan ik mij niet vinden in de conclusie 

van de ontwerpbeschikking, dat Vermilion de gaswinning mag uitbreiden in productiecapaciteit en 

duur. 

Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering en 

daarmee gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat het gebied 

niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door klimaatverandering en 

de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het dalen is door andere ontwikkelingen, zonder dat de 

cumulatieve effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn gemaakt en de risico's van die cumulatieve 

effecten voldoende kunnen worden ingeschat en overwogen bij de besluitvorming. Omdat het 

veenweidegebied betreft, dat door diepte-ontwatering te maken heeft met bodemdaling, ben ik van 

mening dat het gebied niet geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, 

waaronder gaswinning. 

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinnlngsvelden hetzij reeds in productie genomen 

hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in zijn geheel 

beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment onvoldoende bekend of 

deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere 

afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroonaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 
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Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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afbeelding 2 ondergrond westelijk van Drachten met breuklijnen 
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afbeelding 3 ondergrond midden provincie Groningen met breuklijnen 

19-09-19: Vermilion toegegeven 42% kans kleine bevingen tot een kracht van 2,5 

• Statistisch flinke kans op beving boezemt angst in, terwijl gaswinnen uit NL continentale plat 

geen beving op land veroorzaakt. Ik wil niet telkens beving "in achterhoofd hebben". 
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Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat 

bij slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. 

• Ik spreek voor mezelf: i k  wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 32 

jaar probleemloos. Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn huis 

schade oploopt. Waarom moet ik dat accepteren? 

• Er is nog geen wetgeving die garandeert dat ik mogelijke schade vergoed krijg. 

• De huidige regelgeving behelst dat - bij mogelijke schade - de burger moet aantonen dat de 

schade door Vermilion ontstaat. Vermilion hoeft niet aan te tonen dat zij niet schuldig is. Dat 

irriteert mij en komt op mij over als de "omgekeerde wereld". 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te 

realiseren om voorkomens te exploiteren die onder de huidig beboerde putten liggen. 

• Ik krijg een zeer onprettig gevoel dat men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk 

lekkende put een aftakking maakt. lk wil dat SodM regelt dat de putten van waaruit een side

track zal worden geboord eerst controleert op onberispelijke cementatie (en dat Vermilion 

daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Handtekening:

Naam:  
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1 8 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 

19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij zijn als dorpsbelang Oudega en belangen vertegenwoordigende partij van de inwoners die de gevolgen 

kunnen ondervinden van het wingebied, het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie zoals 

voorgesteld wordt in de aanvraag instemming leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 december 2017). 

0014 

Wij verzoeken uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer 

aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Ons belang en onze motivering vindt 

u onderstaand. 

Als dorpsbelang Oudega hechten we veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk

landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven onze gemeente. 

Daarnaast hechten we veel waarde aan het gevoel van onze inwoners van veiligheid in je eigen huis als één van 

de voorwaarden van levensgeluk. Wij weten dat de constructieve veiligheid van huizen in het geding is als er in de 

ondergrond van de bebouwde kom wordt gewonnen. 

Daarnaast is tevens bekend dat voor bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door 

mijnbouw is opgetreden, geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als dorpsbelang Oudega wordt onderstaand onze zienswijze meer specifiek uiteengezet: 

De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren van aardgas. 

De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Wij vragen u derhalve 

nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. 
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Wij zijn van mening dat gaswinning niet bijdraagt aan een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk

landschappelijk -, leef- en woonmilieu; integendeel. Daarom kunnen wij ons niet vinden in de conclusie van de 

ontwerpbeschikking dat Vermilion de gaswinning mag uitbreiden in productiecapaciteit en duur. 

0014 

Wij zijn van mening dat de gezondheidsrisico's en effecten voor de leefomgeving onvoldoende duidelijk zijn en 

onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. Wij zijn dan ook van mening dat er onvoldoende 

informatie is opgenomen om de vraag te kunnen beantwoorden of het voorkomen van gezondheidsschade of de 

veiligheid al dan niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar 

en dienen naar ons idee daarom zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit, maar is 

dat in de documenten en adviezen naar ons idee onvoldoende. 

Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar ons idee onvoldoende meegewogen. Te denken valt 

niet alleen aan risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen of infrastructuur door trillingen, bevingen 

of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te 

denken aan gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en zorgen. 

Wij verzoeken u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering en daarmee 

gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat het gebied niet geschikt is voor 

een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door klimaatverandering en de bodem In Friesland reeds 

zorgelijk aan het dalen is door andere ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende 

inzichtelijk zijn gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte-ontwatering te maken 

heeft met bodemdaling, zijn wij van mening dat het gebied niet geschikt is voor activiteiten die de bodem nog 

verder doen dalen, waaronder gaswinning. 

Wij verzoeken u de geschiktheid van de omgeving, waaronder een kwetsbaar veenweidegebied met diepte

ontwatering en daarmee gepaard gaande bodemdaling, te heroverwegen, en te concluderen dat het gebied niet 

geschikt is voor een activiteit als gaswinning. 

Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot bodemdaling. 

Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het wingebied. Door inklinkend 

veen en doorlopende gaswinning. Gaswinning gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen 

wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Wij zijn van mening dat het 

voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoeken de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

Mogelijke {lange termijn en cumulatieve) effecten op grond- en drinkwater door bodemdaling of uitstoot dan wel 

door het inbrengen van hulpstoffen {chemicaliën) in de diepe ondergrond zijn naar onze mening onvoldoende in 

kaart gebracht, en {sluipende) effecten op langere termijn op de gezondheid inwoners van onze gemeente 

onvoldoende uitgesloten. Wij zijn van mening dat drink- en grondwaterveiligheid een veel prominentere rol bij de 

voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu gekregen heeft. 

Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen Natura 2000 gebieden 

zoals de Aide Feanen en Van Oordt's Merksen als de aanwezige veenweidegebieden. De beoordeling van risico's 
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(o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn 

inmiddels toegenomen. De kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige gehanteerde 

model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

0014 

De gevolgen voor het waterwingebieden in Smallingerland zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op vervuiling 

van drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is 

gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische 

activiteit. Het opnieuw boren naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie 

de veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Wij verzoeken de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid door een paragraaf 

ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 

laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt 

verbeterd, waardoor de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en milieuverontreinigingen. De 

milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en 

de atmosfeer. Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie 

van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het boorproces van de put. 

Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die 

niet direct zichtbaar worden. De boring van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit 

het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat 

bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest 

recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer 

voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben 

plaatsgevonden bij andere winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer1 Akzo Nobel 

Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoeken wij de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het winningsplan heeft 

betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in een andere gesteentelaag via 

mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-$2), Nijega 4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-

04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn 

terughoudend in hun adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare 

hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, 

permeabiliteit), saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende beoordeelbaar. Daarom 

verzoeken wij de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd instemmingsbesluit van 10 

oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status van dezelfde putten in de aanvraag instemming 

Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag 
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instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn ingesloten. Over de status 

van winput LEW-102-52 wordt niets beschreven. De status van In de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 

december 2017 staat op pagina 18 in tabel 3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend 

zijn en dat put LEW-102-52 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put LEW-101 in productie 

is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs 

de status van de winputten niet consistent beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag 

correct is uitgevoerd. Dit is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende 

beoordeel baar. Daarom verzoek wij de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem worden verhaald. 

Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in de diepe ondergrond aan te brengen. 

Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen 

optreden. Wij en andere belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

Veiligheid is naar onze indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en aantallen slachtoffers per 

aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de langere termijn. Wij zijn van mening dat risico's 

meer zouden moeten worden bezien vanuit effecten op drink- en grondwater en gezondheid, en ook meer 

afgewogen zouden moeten worden tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van 

gaswinning onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar ons idee ondergeschikt aan de garantie van veilig 

drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens temeer daar er voor de 

leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich 

meebrengt niet of minder spelen. 

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie genomen hetzij nog 

plannen voor in productie name. Wij stellen dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te 

worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met 

elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Wij verzoeken de minister 

daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Niet is meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied (Nij Beets) ligt. Het is onduidelijk hoe dit 

elkaar beïnvloed. Wij verzoeken de minister om de risico's in samenhang te beoordelen en daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

Wij zijn van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een wrgvuldig voorbereid en 

weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de voordelen van de gaswinning opwegen tegen 

het totaal van de nadelen, of dat het belang van veiligheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente 

voldoende is beoordeeld. 

staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld als 

Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde 

hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie van het winningsplan een goede borging van de 
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monitoring en een plan van aanpak van Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde 

hoeveelheid aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden verzoeken wij 

de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere frequenties. Er mist in 

het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat hier te monitoren en wanneer nodig 

maatregelen te treffen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden verzoeken wij de minister het 

ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101gedateerd 10 oktober 2019 in artikel 

5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan resulteren in een daling nabij put 

LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: beweging. En dat is beweging in onze bodem, de 

bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 2019 in artikel 

5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit blijkt dat het 

potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te veroorzaken verwaarloosbaar is. Wij 

willen u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 

februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een 

magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. 

Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van Drachten is met 

het midden van de provincie Groningen. Wat in de provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag 

nooit en te nimmer in onze omgeving plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang afblijven van 

onze bodem. 

26-10-17: seismologisch onderzoek. Ontploffing Smalle Ee als gevolg van verkeerd gebruik van dynamiet. De drie 

schadegevallen werden pas na tussenkomst wethouder/bestuurslid dorpsbelang vergoed. Krijgt de boven de 

gasbel wonende burger inzicht over onderzoeksresultaten, of wacht Vermilion op verplichte wettelijke termijn? (5 

jaar) 

31 leden van de gemeenteraad van Smallingerland (dus alle!) hebben in 2018 tegen nieuwe gaswinning gestemd. 

De mening van onze volksvertegenwoordigers wordt door EZK genegeerd. 

In het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drenthe blijkt Vermilion in 2018 veel meer gas heeft gewonnen 

dan het winningsplan toestond. Amateurs bewaakten via output van Vermilion zelf de productie en bleken op 

hogere productie uit te komen dan mocht. Als gevolg van deze constatering blijkt dat Vermilion zich niet aan de 

wet houdt. SodM merkt het niet eens op! De hoeveelheid gas die gewonnen wordt, wordt door instanties niet 

gecontroleerd. Het wordt alleen gerapporteerd door Vermilion zelf. Dit moet procedureel toch boven elke twijfel 

verheven zijn? Hoe bewaakt u dit en staat u voor uw bevolking? 

Wij hebben er moeite mee dat Vermilion zijn zelf opgepompte gasproductie moet bijhouden en hebben er geen 

vertrouwen in dat zij immer het juiste aantal kuub's rapporteert. 

In Groningen blijken de meeste aardbevingen zich voor te doen op breuklijnen en het is in die provincie bekend 
waar die breuklijnen liggen. 
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Wij willen meer duidelijkheid en inzicht, mede inzake de 38 Smallingerlandse putten, omtrent de geologische 

bodemgesteldheid, maar totnogtoe hebben wij dat niet. Wij wensen dat ivm de gevoelens van veiligheid het 

wenselijk dat EZK deze gegevens publiceert, zoals toenmalig minister Kamp dat voor de Groningers heeft 

geregeld. 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te realiseren om 

voorkomens te exploiteren die onder de huidige beboorde putten liggen. 

0014 

Wij maken ons zorgen dat men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk lekkende put een aftakking 

maakt. Wij willen dat SodM regelt dat de putten van waaruit een side-track zal worden geboord eerst controleert 

op onberispelijke cementatie (en dat Vermilion daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Goed water is van levensbelang. Omdat Vitens-drinkwaterbron 'Noordbergum' steeds meer verzilt, maken wij ons 

zorgen over de kwaliteit van ons toekomstig drinkwater. Welke maateregelen worden genomen om te 

voorkomen dat de kwaliteit van het drinkwater negatief wordt beïnvloedt. 

Wij verwachten daarom van TNO of SodM dat zij garandeert dat zijn ondergrondse waterlopen ter plaatse 

controleert zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater zich vermengt met het water van de Vitens 

bron. 

Drukverschil in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 220 bar op stond, na 

winning ineens maar 100 bar druk geven. Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans op 

bevingen, tevens kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit 

verontrust ons. Deelt u deze zorg, en zo ja welke maatregelen gaat u daartoe nemen? 

In onze gemeente zijn in het verleden 38 putten geslagen, maar nadien is er nog geen enkele onderzocht of deze 

lekt of niet. Bent u voornemens hier nog op te controleren? De informatievoorziening schiet op een aantal punten 

te kort. Het is (bijna) onmogelijk om als gewone burger laagdrempelig aan de concrete winningsplannen te 

komen. De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf en EKZ de plannen reeds hebben 

afgestemd. Bovendien laten de gepubliceerde plannen nog belangrijke onderwerpen open. Als voorbeeld geldt 

Actualisatie Winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen (06-08-2018) pagina 19 waarin "mogelijke zijtakken" 

(sidetracks) worden vermeld zonder deze verder te concretiseren laat staan of dit definitief de winningsmethode 

wordt of dat dit nog een geheel nieuwe/gewijzigde methode wordt. Kortom de burger weet niet exact hoe er 

gewonnen wordt. Op basis hiervan kan er geen voldoende gefundeerde risicoafweging worden gemaakt laat 

staan een concreet bezwaar worden ingebracht. De toonzetting op informatieavonden is vooral gericht op "gaat u 

lekker slapen" en er zijn geen significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en wil je 

gedegen geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. Immers de impact is groot mocht 

zich wel schade door bodemdaling of zelfs een aardbeving zich voordoen. Bovendien is de sluimerende angst 

hiervoor van grote invloed op de woonbeleving en dit hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te worden door 

belanghebbende partijen zoals de mijnbouwbedrijven en het ministerie van EKZ. Wij vinden dan ook dat op 

dergelijk "sussende" bijeenkomsten de burgers niet serieus worden genomen en dat het eerlijker is ook de 

risico's en de afhandeling daarvan te communiceren. Wat is uw reactie op deze kritiek op dergelijke "sussende" 

informatiebijeenkomsten? En in hoeverre is hier sprake van onafhankelijke voorlichting? 
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Door onduidelijke naamgeving van velden en putten is niet altijd even duidelijk welke velden in de buurt liggen en 

gevolgen hebben voor je eigen woonerf. Zo kan het voorkomen dat winningsplannen aan de bewoners 

voorbijgaan terwijl die toch van directe invloed zijn op de eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid 

(Opeinde ligt 5 km buiten Drachten) terwijl deze ligt in een wijk van Drachten. Als nietsvermoedende burger moet 

je zelf erg alert (via diverse media) zijn op mogelijke plannen rondom gas- en zoutwinning in de eigen omgeving. 

Waarom is er geen informatieplicht waardoor de burger goed en volledig wordt geïnformeerd over de 

winningsplannen in zijn directe omgeving. Nu dient iedereen zelf zich hierin te verdiepen door sussende 

informatie-avonden te bezoeken en winningsplannen op te vragen. Dit zou toch per adres door de overheid 

dienen te worden opgeleverd. Wat is uw standpunt hierover? 

Er zijn meerdere loketten naar gelang de oorzaak (aardbeving vs bodemdaling). En daarnaast is er bovendien 

variatie in het leveren van bewijslast naar gelang de schade-oorzaak en ook de regio waar men woont. Bovendien 

kunnen betrokken instanties qua schade-oorzaak naar elkaar doorverwijzen waardoor het schadeproces niet 

transparant en onverantwoord langdurig wordt. Of er wordt in het geheel geen schade uitgekeerd indien niet 

vastgesteld wordt wie de schadeveroorzaker is. 

In de eerste fase worden de winningsplannen door EKZ en het mijnbouwbedrijf afgestemd. Daarna volgt er een 

adviesronde van lagere overheden en belanghebbende organisaties zoals het Waterschap. Vervolgens wordt er 

een (voorlopige) goedkeuring door EKZ gegeven. Hierna pas krijgt de burger nog een mogelijkheid tot inspraak. 

Zoals in de praktijk is gebleken levert dit een zeer kleine kans op aanpassing van de plannen. Ons inziens dient er 

overleg vooraf plaats te vinden. Het gaat immers om voor de burger om één van de belangrijkste zaken; zijn/haar 

leefomgeving. De betrokkenheid van de bewoners is hierdoor gemarginaliseerd. Het vertrouwen in de 

winningsp lannen en de gevolgde procedure is daardoor nihil. En daarmee staat door het ontbreken van een 

gevoel van serieuze inspraak het vertrouwen in de politiek steeds meer onder druk. 

De winningsplannen (ondergronds) zijn van een dermate technisch niveau dat ze voor de gemiddeld ontwikkelde 

burger nauwelijks zijn te begrijpen. Daarnaast dienen ook de omgevingsvergunningen (bovengronds) mee in 

beschouwing te worden genomen. Een goed gefundeerde mening wordt daardoor lastig laat staan een adequaat 

onderbouwde zienswijze. 

De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de burgers in het 

winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. En het niet serieus nemen van de wezenlijke belangen die er 

spelen zowel in mentale als materiële zin bij de bevolking, ondermijnen het gevoel van rechtszekerheid en hollen 

het vertrouwen in de democratie steeds verder uit door het ontbreken van voldoende inspraak. De gevoelige 

conclusie blijft over dat je als inwoner in een winningsgebied slechts de lasten mag dragen maar niet de lusten die 

in vooral in andere delen van het land worden geïnvesteerd. 

In het kader van gelijke behandeling stellen wij dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden van de 

"omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de bewoners van 

gaswingebied Leeuwarden-101. Wij stellen dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient te worden. Wij missen 

in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning en elk opstal in het 

wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in de toekomst "evident en 
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aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat ons betreft bij elke woning in het wingebied een nulmeting 

plaatsvinden. 

0014 

Wij doen dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot uitbreiding 

of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 

over te gaan. In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter plaatse 20 spoedig mogelijk te beëindigen en 

met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele brandstoffen uit onze omgeving. 

Han ekenin

, voorzitter Feriening foar Doarpsbelang Aldegea Sm. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 
1 B NOV 2019 

 

  

  

De Tike, 13-11-2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één 

van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het 

geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: In het kader van 

gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger gaswingebied hun 

mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden van de "omgekeerde 

bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de bewoners van 

gaswingebied leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient te worden. 

Ook mis ik in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke 

woning en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en 

opstallen in de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij 

elke woning in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 
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De angst die er bij mij heerst, dat de bodemverzakking wel eens veel groter zou kunnen zijn, nu aan 

het licht is gekomen, dat de resultaten van in het verleden verrichte bodemmetingen niet juist zijn. 

Doet mij helemaal vragen het voorgenomen besluit te vernietigen en te stoppen met gaswinning uit 

bovengenoemd gebied. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 1 B NOV 2019 

15 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-tol (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik hecht als inwoner van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk-, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Ik weet daarnaast dat het gevoel van veiligheid in je eigen huis één van de voorwaarden is van 

levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het geding is als er in de ondergrond 

van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat voor bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw 

is opgetreden geen logische en vlotte af handeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 
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• De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het 

uitfaseren van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is 

in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluit 

winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. 

• Ik ben van mening dat de gezondheidsrisico's en effecten voor de leefomgeving onvoldoende 

duidelijk zijn en onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. Ik ben dan ook 

van mening dat er onvoldoende informatie is opgenomen om de vraag te kunnen 

beantwoorden of gezondheidsschade kan worden voorkomen en of de veiligheid op 

onaanvaardbare wijze wordt aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en 

dienen naar mijn idee daarom zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het 

instemmingsbesluit, maar is dat in de documenten en adviezen naar mijn idee onvoldoende. 

• Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee 

gewogen. Te denken valt niet alleen aan risico's voor en eventuele schade aan gebouwen, 

landerijen of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan 

mogelijke lekkage van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te denken aan 

gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en 

zorgen. 

• Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering 

en daarmee gepaard gaande bodemdaling, te heroverwegen, en te concluderen dat het 

gebied niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door 

klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het dalen is door andere 

ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn 

gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte

ontwatering te maken heeft met bodemdaling, ben ik van mening dat het gebied niet 

geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, waaronder gaswinning. 

• Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een 

probleem in het wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning 

gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de 

effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het 

voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Mogelijke lange termijn- en cumulatieve effecten op grond- en drinkwater door bodemdaling 

of uitstoot dan wel door het inbrengen van hulpstoffen (chemicaliën) in de diepe ondergrond 

zijn naar mijn idee onvoldoende in kaart gebracht, en (sluipende) effecten op langere termijn 

op de gezondheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente onvoldoende uitgesloten. 

Ik ben van mening dat drink- en grondwaterveiligheid een veel prominentere rol bij de 

voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu gekregen heeft. 

• Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen 

Natura 2000 gebieden zoals de Älde Feanen en Van Oordt's Merksen als de aanwezige 

veenweidegebieden. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 
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instemmingsbesluit zijn te beperkt en de inzichten zijn inmiddels veranderd. De 

kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige gehanteerde model 

berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

• De gevolgen voor de waterwingebieden in Smallingerland zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kansen op vervuiling van ons drinkwater en gevolgen voor de voorraden van het 

grondwater zijn onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling 

verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit. Het 

opnieuw boren naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in 

potentie de veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Ik verzoek de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen

Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 
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effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en 

aantallen slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de 

langere termijn. Ik ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit 

effecten op drink- en grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten 

worden tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning 

onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van 

veilig drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens 

temeer daar er voor de leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden 

zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen. 

• Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente 

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het 

overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie 

van het winningsplan een goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van 

Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid 

aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden 

verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 
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U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101gedateerd10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101gedateerd10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 
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Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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afbeelding 2 ondergrond westelijk van Drachten met breuklijnen 

afbeelding 3 ondergrond midden provincie Groningen met breuklijnen 
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De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de burgers in 

het winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. En het niet serieus nemen van de wezenlijke 

belangen die er spelen zowel in mentale als materiële zin bij de bevolking ondermijnen het gevoel 

van rechtszekerheid en hollen het vertrouwen in de democratie steeds verder uit door het ontbreken 

van voldoende inspraak. De conclusie blijft over dat je als inwoner in een winningsgebied slechts de 

lasten mag dragen maar niet de lusten die vooral in andere delen van het land worden geïnvesteerd. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in 

de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning 

in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Naam:  
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  2 0 NOV 2019 

Adres:  

Plaats en datum: Opeinde 18 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Als inwoner van Smallingerland hecht ik veel waarde aan een evenwichtig en gèzond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk-, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Daarbij vind ik het gevoel van veiligheid in mijn eigen huis één van de voorwaarden is van 

levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in mijn huis in het geding is als er in de 

ondergrond van mijn huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Tevens ben ik als inwoner van Gemeente Smallingerland van mening dat ons welzijn in het geding is. 

Het roeren in onze ondergrond wordt langer uitgevoerd. Onze bodem kan dus nog niet tot rust 

komen. Deze rust van de ondergrond is een absolute voorwaarde voor een vaste en stabiele 

grondslag. Deze grondslag is de basis van de draagkracht van onze bodem. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 
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• De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het 

uitfaseren van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is 

in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluit 

winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. 

• Ik ben van mening dat gaswinning niet bijdraagt aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu; integendeel. Daarom kan ik mij niet vinden 

in de conclusie van de ontwerpbeschikking, dat Vermilion de gaswinning mag uitbreiden in 

productiecapaciteit en duur. 

• Ik ben van mening dat de gezondheidsrisico's en effecten voor de leefomgeving onvoldoende 

duidelijk zijn en onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. Ik ben dan ook 

van mening dat er onvoldoende informatie is opgenomen om de vraag te kunnen 

beantwoorden of het voorkomen van gezondheidsschade of de veiligheid al dan niet op 

onaanvaardbare wijze wordt aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en 

dienen naar mijn idee daarom zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het 

instemmingsbesluit, maar is dat in de documenten en adviezen naar mijn idee onvoldoende. 

• Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee 

gewogen. Te denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen 

of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage 

van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te denken aan 

gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en 

zorgen. 

• Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering 

en daarmee gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat 

het gebied niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door 

klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het dalen is door andere 

ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn 

gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte

ontwatering te maken heeft met bodemdaling, ben ik van mening dat het gebied niet 

geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, waaronder gaswinning. 

• Ik verzoek u de geschiktheid van de omgeving, waaronder een kwetsbaar veenweidegebied 

met diepte-ontwatering en daarmee gepaard gaande bodemdaling, te heroverwegen, en te 

concluderen dat het gebied niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning. 

• Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een 

probleem in het wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning 

gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de 

effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het 

voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Gaswinning leidt tot gasgebruik en gasgebruik leidt weer tot C02-uitstoot. Opwarming van 

de aarde als gevolg van COS-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen is 
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bedreigend voor het leven op aarde. De overheid heeft als plicht om haar inwoners te 

beschermen. De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is van noodzakelijk om 

de opwarming van de aarde te stoppen. Nieuwe, meer of langere gaswinning is strijdig 

hiermee, daarom verzoek ik de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Mogelijke (lange termijn en cumulatieve) effecten op grond- en drinkwater door 

bodemdaling of uitstoot dan wel door het inbrengen van hulpstoffen (chemicaliën) in de 

diepe ondergrond zijn naar mijn idee onvoldoende in kaart gebracht, en (sluipende) effecten 

op langere termijn op de gezondheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente 

onvoldoende uitgesloten. Ik ben van mening dat drink- en grondwaterveiligheid een veel 

prominentere rol bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu 

gekregen heeft. 

• Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen 

Natura 2000 gebieden zoals de Älde Feanen en Van Oordt's Merksen als de aanwezige 

veenweidegebieden. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels toegenomen. De 

kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige gehanteerde model 

berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

• De gevolgen voor het waterwingebieden in Smallingerland zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden 

gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit. Het opnieuw 

boren naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie de 

veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Ik verzoek de minister 

daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen

Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

0017 

77 van 190



Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en 5odM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden

Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn 

ingesloten. Over de status van winput LEW-102-52 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

52 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put 

LEW-101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BWG kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en 

aantallen slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de 

langere termijn. Ik ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit 

effecten op drink- en grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten 

worden tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning 

onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van 

veilig drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens 

temeer daar er voor de leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden 

zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen. 
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• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 

kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

• Niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied (Nij Beets) ligt. Het is 

onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed. Ik verzoek de minister om de risico's in samenhang te 

beoordelen en daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Ik ben van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig 

voorbereid en weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de 

voordelen van de gaswinning opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang 

van veiligheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente voldoende is beoordeeld. 

• Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente 

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het 

overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie 

van het winningsplan een goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van 

Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid 

aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden 

verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere 

frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat 

hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen. Het winningsplan is dus 

incompleet en om die reden verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 
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U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 

f'rteSChepalen 

Ureterp 

afbeelding 1 (geïnduceerde seismiciteit 20 jaar geleden) 

Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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26-10-17: seismologisch onderzoek. Ontploffing Smalle Ee als gevolg van verkeerd gebruik van 

dynamiet. De drie schade gevallen werden pas na tussenkomst wethouder/bestuurslid dorpsbelang 

vergoed. 

• Vervelend voorgevoel al in het voortraject (of mijnbouwschade wel wordt vergoed) 

• Krijgt boven gasbel wonende burger inzicht over onderzoeksresultaten, of wacht Vermilion 

op verplichte wettelijke termijn? (5 jaar) 

19-09-19: Vermilion toegegeven 42% kans kleine bevingen tot een kracht van 2,5 

• Statistisch flinke kans op beving boezemt angst in, terwijl gaswinnen uit NL continentale plat 

geen beving op land veroorzaakt. Ik wil telkens beving "in achterhoofd hebben". 

Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat 

bij slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. 

• Ik wil weten aan welke woning aan een 0-meting mijn woning is gerelateerd. Meting is 

sowieso niet representatief, want mijn woning kan op een breuklijn in de aarde liggen. 

• Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 

meer dan 20 jaar probleemloos. Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat 

ook mijn huis schade oploopt. Waarom moet ik dat zonder voordeel voor mij accepteren? 

• Ik wil de kans houden om ooit te verhuizen, waarbij de waardeontwikkeling van mijn woning 

buiten mijn schuld om geen belemmering mag worden. Een Oost-Groninger heeft financieel 

gezien niet eens de keuze naar een ander deel van het land te verhuizen (maar zit vast). 

Burgers boven beoogde nieuwe gasputten hebben geen voordeel aan winning onder hun huis; 

mogelijke nadelen worden niet automatisch vergoed. 

• Ik heb er moeite mee dat de winsten worden afgeroomd richting Canadese aandeelhouders. 

• Er is nog geen wetgeving die garandeert dat ik mogelijke schade vergoed krijg. 

• De huidige regelgeving behelst dat - bij mogelijke schade - de burger moet aantonen dat de 

schade door Vermilion ontstaat. Vermilion hoeft niet aan te tonen dat zij niet schuldig is. 

(Irritant/omgekeerde wereld?) 

Voorvallen in binnen- en buitenland wijzen uit dat schade zich decennia na boring kunnen 

openbaren. 

• Het beangstigt me dat mijn (klein)kinderen last kunnen krijgen van een - niet bewezen -

onberispelijke put. De SodM moet namens mij als burger toch minimaal aan Vermilion een 

onderzoek daartoe eisen, procesbewaking door SodM zelf. 

In het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drenthe blijkt Vermilion in 2018 veel meer gas heeft 

gewonnen dan het winningsplan toestond. Amateurs bewaakten via output van Vermilion zelf de 

productie en bleken op hogere productie uit te komen dan mocht. 
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• Ik word er in de kern zenuwachtig van wanneer Vermilion meer gas sneller wint, waardoor 

de kans op bevingen toenemen. Ik verlies mijn vertrouwen in SodM. Die moet er voor mij 

zijn! 

• Als gevolg van deze constatering blijkt dat Vermilion zich niet aan de wet houdt. Dit hoeven 

amateurs toch niet te bewaken? SodM merkt het niet eens op! De hoeveelheid gas die 

gewonnen wordt, wordt door instanties niet gecontroleerd. Het wordt alleen gerapporteerd 

door Vermilion zelf. Dit moet procedureel toch boven elke twijfel verheven zijn? 

• Ik heb er moeite mee dat Vermilion zijn zelf opgepompte gasproductie moet bijhouden. Ik 

heb er geen vertrouwen in dat zij immer het juiste aantal kuub's rapporteert. 

In Groningen blijken de meeste aardbevingen zich voor te doen op breuklijnen en het is in die 

provincie bekend waar die breuklijnen liggen. 

• Ik wil als burger, levend rond de 38 Smallingerlandse putten, inzicht omtrent de geologische 

bodemgesteldheid, maar totnogtoe krijg ik dat niet. Ik voel me onveilig. Ik voel me veiliger 

wanneer EZK deze gegevens publiceert, zoals toenmalig minister Kamp dat voor de 

Groningers heeft geregeld. 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te 

realiseren om voorkomens te exploiteren die onder de huidig beboerde putten liggen. 

• Ik krijg een zeer onprettig gevoel dat men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk 

lekkende put een aftakking maakt. Ik wil dat SodM regelt dat de putten van waaruit een side

track zal worden geboord eerst controleert op onberispelijke cementatie (en dat Vermilion 

daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Ik woon op 6 kilometer van de plaats waar mijn drinkwaterleverancier, Vitens, een nieuwe bron -

iets zuidelijk van Boornbergum - wil aanslaan. 

• Goed water is van levensbelang. Omdat Vitens-drinkwaterbron 'Noordbergum' steeds meer 

verzilt, krijg ik een onprettig gevoel over de kwaliteit van mijn toekomstig drinkwater. Het 

lijkt me, drinkwater gaat toch vóór gaswinning? 

In de gemeente Weststellingwerf staat in het Vermilion-winningsplan dat ze een side-track 

overwegen op een diepte van 200 meter vanuit een oude put. Vitens drinkwaterbronnen reiken 

soms ook tot 200 meter diepte. 

• Ik vind het heel vervelend dat als gevolg van veranderde drukverschillen in gasputten die 

worden leeggehaald, ondergrondse waterlopen kunnen veranderen (en dus naar 

drinkwaterbronnen kunnen lopen). 

• Ik verlang daarom van TNO of SodM dat zij garandeert dat zijn ondergrondse waterlopen ter 

plaatse controleert zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater zich vermengt 

met het water van de Vitens bron. 

Drukverschil in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 220 bar op 

stond, na winning ineens maar 100 bar druk geven. 
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• Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans op bevingen, tevens 

kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit 

verontrust me. 

Ook al zouden er geen ondergrondse waterstroming komen, chemie blijft eeuwenlang in de grond 

zitten op een plek waar dit vroeger niet zat. 

• Het voelt onveilig aan dat dit onder mijn huis uiteindelijk naar boven kan komen (natuurwet: 

weg van de minste weerstand). 

In onze gemeente zijn in het verleden 38 putten geslagen, maar nadien is er nog geen enkele 

onderzocht of deze lekt of niet. 

• Ik voel me onveilig met deze situatie, want er is geen zekerheid dat er rond mijn huis geen 

sink-hole (zinkgat) ontstaat. 

• Tijdens sondering voorafgaand aan het bouwen van mijn huis, bleek mijn perceel op O NAP te 

liggen. Ik heb er moeite mee dat de kom waar mijn huis zich op bevindt mee naar beneden 

beweegt a.g.v. extra gaswinning, zodat het tot onder NAP daalt. Dit is een keuze, want 

Vermilion kan ook gas winnen vanonder de Noordzee. 

• Het voelt voor mij onveilig dat mijn huis op een breuklijn kan liggen: indien er dan 

bodemdaling plaatsvindt als gevolg van extra gaswinning, dan kan er zelfs een breuk 

ontstaan in mijn huis. 
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De informatievoorziening schiet op de volgende punten te kort: 

• Vindbaarheid documenten is slecht 

• Het is (bijna) onmogelijk om als gewone burger laagdrempelig aan de concrete 

winningsplannen te komen 

• Late publicatie 

• De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf en EKZ de plannen 

reeds hebben afgestemd 

• Onvolledige plan 

• Bovendien laten de gepubliceerde plannen nog belangrijke onderwerpen open. Als 

voorbeeld geldt Actualisatie Winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen (06-08-

2018} pagina 19 waarin "mogelijke zijtakken" (sidetracks) worden vermeld zonder 

deze verder te concretiseren laat staan of dit definitief de winningsmethode wordt of 

dat dit nog een geheel nieuwe/gewijzigde methode wordt. 

• Kortom de burger weet niet exact hoe er gewonnen wordt. Op basis hiervan kan er 

geen voldoende gefundeerde risicoafweging worden gemaakt laat staan een 

concreet bezwaar worden ingebracht. 

• Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er 

zijn geen significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en 

wil je gedegen geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. 

Immers de impact is groot mocht zich wel schade door bodemdaling of zelfs een 

aardbeving zich voordoen. Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote 

invloed op de woonbeleving en dit hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te 

worden door belanghebbende partijen zoals de mijnbouwbedrijven en het ministerie 

van EKZ. 

• Ondoorzichtigheid plannen 

• Velden die verderop gelegen zijn en niet direct in de buurt van de eigen woonplaats 

hebben ook effect op de bodemdaling. Door onduidelijke naamgeving van velden en 

putten is niet altijd even duidelijk welke velden in de buurt liggen en gevolgen 

hebben voor je eigen woonerf. Zo kan het voorkomen dat winningsplannen aan je 

voorbijgaan terwijl die toch van directe invloed zijn op je woonomgeving. 

Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid (Opeinde ligt 5 km buiten Drachten) terwijl deze ligt in 

een wijk van Drachten. 

• Halen in plaats van brengen van belangrijke informatie 

• Als nietsvermoedende burger moet je zelf erg alert (via diverse media) zijn op 

mogelijk plannen rondom gas- en zoutwinning in je omgeving. Waarom is er geen 

informatieplicht waardoor de burger goed en volledig wordt geïnformeerd over de 

winningsplannen in zijn directe omgeving. Nu dient iedereen zelf zich hierin te 

verdiepen door informatie-avonden te bezoeken en winningsplannen op te vragen. 

Dit zou toch per adres door de overheid dienen te worden opgeleverd. 

• Schademeldingsprocedure onduidelijk 

• Er zijn meerdere loketten naar gelang de oorzaak (aardbeving vs bodemdaling). En 

daarnaast is er bovendien variatie in het leveren van bewijslast naar gelang de 

schade-oorzaak en ook de regio waar men woont. Bovendien kunnen betrokken 

instanties qua schade-oorzaak naar elkaar doorverwijzen waardoor het schadeproces 
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intransparant en onverantwoord langdurig wordt. Of er wordt in het geheel geen 

schade uitgekeerd indien niet vastgesteld wordt wie de schadeveroorzaker is. 

• Gebrekkige participatie Burgers 

• In de eerste fase worden de winningsplannen door EKZ en het mijnbouwbedrijf 

afgestemd. Daarna volgt er een adviesronde van lagere overheden en 

belanghebbende organisaties zoals het Waterschap. Vervolgens wordt er een 

(voorlopige) goedkeuring door EKZ gegeven. Hierna pas krijgt de burger nog een 

mogelijkheid tot inspraak. Zoals in de praktijk is gebleken levert dit een zeer kleine 

kans op aanpassing van de plannen. Mijns inziens dient er overleg vooraf plaats te 

vinden. Het gaat immers om voor de burger om één van de belangrijkste zaken; 

zijn/haar Leefomgeving. De betrokkenheid van de bewoners is hierdoor 

gemarginaliseerd. Het vertrouwen in de winningsplannen en de gevolgde procedure 

is daardoor nihil. En daarmee staat door het ontbreken van een gevoel van serieuze 

inspraak het vertrouwen in de politiek steeds meer onder druk. 

• Ingewikkelde vergunningsprocedure / Technische aard winningsplannen 

• De winningsplannen (ondergronds) zijn van een dermate technisch niveau dat ze 

voor de gemiddeld ontwikkelde burger nauwelijks zijn te begrijpen. Daarnaast 

dienen ook de omgevingsvergunningen (bovengronds) mee in beschouwing te 

worden genomen. Een goed gefundeerde mening wordt daardoor lastig laat staan 

een adequaat onderbouwde zienswijze. 

De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de burgers in 

het winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. En het niet serieus nemen van de wezenlijke 

belangen die er spelen zowel in mentale als materiële zin bij de bevolking ondermijnen het gevoel 

van rechtszekerheid en hollen het vertrouwen in de democratie steeds verder uit door het ontbreken 

van voldoende inspraak. De gevoelige conclusies blijft over dat je als inwoner in een winningsgebied 

slechts de lasten mag dragen maar niet de lusten die in vooral in andere delen van het land worden 

geïnvesteerd. 
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In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden 

van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de 

bewoners van gaswingebied leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient 

te worden. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in 

de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning 

in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Handtekening: 

Naam: 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

De Wilgen, 15 november 2019 

19 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 

(kenmerk DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy 

Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Mijne heren, dames, 

Als ervaringsdeskundige ken ik helaas de impact van mijnbouw op mens en goed. We hebben in 2018 
schade geclaimd bij Vermilion: claim afgewezen. 

Als inwoner van het wingebied ben ik het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Als inwoner van de Gemeente Smallingerland en als ervaringsdeskundige weet ik dat het gevoel van 

veiligheid in je eigen huis één van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet en heb ervaren dat de 

constructieve ve1hghe1d in je efgen nüls inliet geding is aTs er in de ondergrond van dit huis wordt 

geroerd. Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door 

mijnbouw is opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

Seismisch bodemonderzoek (schotgat-seismiek, waarbij in de ondergrond springstoffen tot ontploffing 

worden gebracht waarbij trillingen ontstaan) werd in najaar 2017 door Vermilion in de nabijheid van 
ons perceel (gefundeerd op palen en gebouwd in 1997) verricht. 

Wij hebben dat geweten: de zeer sterke trillingen van het bodemonderzoek zijn debet aan 

spanningsopbouw in de constructie van ons huis. Dit proces voltrok zich in het daarop volgende 

halfjaar met harde knallen en met scheurvorming in vloeren en muren inclusief waterleiding breuk en 

waterschade. 

Het is bekend dat in ons woongebied de ondergrond complex is. Vermilion had kennelijk niet de 

competentie dit op de juiste waarde in te schatten met zeer heftige trillingen in de bebouwing als 

gevolg. 

Na een claim ingediend te hebben, wijst Vermilion de claim af. Ze stellen dat er geen bouwkundige 

vooropnames uitgevoerd zijn en geen gegevens met betrekking tot de ontstane trillingen waaraan de 

woning is blootgesteld bekend zijn, en als zodanig concludeert Vermilion dat er Uuridisch) geen causaal 

verband bestaat tussen opgetreden schade en het seismisch onderzoek en stelt vervolgens dat de 

schade niet veroorzaakt is door de activiteiten van Vermilion. 

Heel cynisch en heel frustrerend: wij blijven achter met de brokken! 
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Van fouten moet je leren, zeker ook de overheid. De affaires in Groningen laten dat heel duidelijk zien 
dat er adequaat gehandeld moet worden om negatieve gevolgen te voorkomen c.q. te voorzien in een 
vangnet om negatieve gevolgen weg te nemen. 

In ons woongebied is gaswinning uit kleine gelaagde gasvelden een groot risico waarvan de effecten 
niet goed te berekenen te zijn en dus de gevolgen alleen van de categorie "onlygod knows" kunnen 
zijn. Als ervaringsdeskundige weten we inmiddels hoe Vermilion met zulke risico's omgaat. 

Ons perceel staat op/ aan de rand van meerdere kleine gasvelden en is als zodanig extra kwetsbaar 
voor ondergrondse breuklijnen. 

Nu we de effecten van mijnbouw direct voelen, zijn we van mening dat er duidelijk inzicht moet komen 
wat de werkelijke risico's zijn (eufemismen als verwaarloosbaar en beperkt risico zijn voor ons 
verhullend en dus onbetrouwbaar). Ook moet er een duidelijk monitoring systeem zijn aanlopende en 
gedurende de winning op basis van een nulmeting en last but not least een duidelijke schaderegeling 
op basis van omgekeerde bewijslast mocht dat ondanks alle zorgvuldigheid van toepassing blijken te 
zijn. 

De overheid heeft als vertegenwoordiger van de gemeenschap de taak ervoor te zorgdragen/ wegen 
te vereffenen voor een heldere schaderegeling incl. nulmeting en zich niet verschuilen achter juridische 
argumenten en zich schuldig maken van machtsmisbruik. 

Voor alle duidelijkheid, wij willen geen extra schade meer. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning en 
elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in de 
toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning in het 
wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook m�t nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 
uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256} 
gedateerd 10 okt9ber 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 
spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 
fossiele brandsto en uit mijn omgeving. 

Met vriendelijk �roet, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus248 

2250 AE Voorschoten 

Naam: raadsfractie GroenLinks Smallingerland 

Postadres:  

Plaats en datum: Drachten, 14 november 2019 

1 9 NOV Z019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101{kenmerk 

DGKE-W0/ 19241256) gedateerd 10 oktober2019 doorVermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij zijn als inwoners en volksvertegenwoordigers van het wingebied het niet eens met de uitbreiding 

en verlenging van de productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemmingleeuwarden-101 

winningsplan (gedateerd 8 december 2017). Wij verzoeken uw voorgenomen instemmingsbesluit te 

vernietigen en niet met de gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de 

productie in te stemmen. Ons belang en onze motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

De fractie van GroenLinks hecht veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk

landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven onze gemeente. Als 

belanghebbenden willen we daarom onderstaand onze zienswijze kenbaar maken: 

De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren 

van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is in dit opzicht 

strijdig. Wij vragen u derhalve nogmaals dit ontwerp- instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-

101 te vernietigen. 

Wij zijn van mening dat gaswinning niet bijdraagt aan een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk

landschappelij k-, leef- en woonmilieu; integendeel. Daarom kunnen wij ons niet vinden in de 

conclusie van de ontwerpbeschikking, dat Vermilion de gaswinning mag uitbreiden in 

productiecapaciteit en duur. 

Wij zijn van mening dat de gezondheidsrisico's en effecten voor de leefomgeving onvoldoende 

duidelijk zijn en onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. We zijn dan ook van 

mening dat er onvoldoende informatie is opgenomen om de vraag te kunnen beantwoorden of het 

voorkomen van gezondheidsschade of de veiligheid al dan niet op onaanvaardbare wijze wordt 

aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en dienen naar ons idee daarom 

zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit, maar is dat in de documenten 

en adviezen naar ons idee onvoldoende. 
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Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het 

wingebied. Door in klinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning ga at gepaard met inzet 

van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op de 

bodem, het water en de natuur. Wij zijn van mening dat het voorzorgsbeginsel dient te worden 

toegepast en verzoeken de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

Mogelijke (lange termijn en cumulatieve) effecten op grond- en drinkwater door bodemdaling of 

uitstoot dan wel door het inbrengen van hulpstoffen (chemicaliën) in de diepe ondergrond zijn naar 

ons idee onvoldoende in kaart gebracht, en (sluipende) effecten op langere termijn op de 

gezondheid van de inwoners van Smallingerland zijn onvoldoende uitgesloten. Wij zijn van mening 

dat drink- en grondwaterveiligheid een veel prominentere rol bij de voorbereiding van het 

instemmingsbesluit verdient dan het nu gekregen heeft. 

De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd instemmingsbesluit 

van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status van dezelfde putten in de 

aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 december 2017 (versie 1.2), maar ook 

met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 3 0  juli 2018. In het 

ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden 101van 10 oktober 2019 staat dat zowel 

LEW-101 als NGA-04tijdelijk zijn ingesloten. Over de status van win put LEW-102-52 wordt overigens 

niets beschreven. De status van In de aanvraag instemming Leeuwarden-101van 8 december 2017 

staat op pagina 18 in tabel 3-1 en3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04producerend zijn 

en dat put LEW-102-52 is ingesloten. In de aanvraag instemming lee uwarden-Nijega winningsplan 

van 3 0  juli 2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4/ leeuwarden-101 

put LEW-101 in productie is en dat put NGA-04op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In hoeverre 

kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent beschreven wordt, 

dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit is aan te merkén als niet 

planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende beoordeelbaar. Daarom verzoeken we de minister 
niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Volgens de artikelen 173-175 BWG kan schade door verontreiniging van water of bodem worden 

verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in de diepe 

ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welk e effecten erop 

langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Wij en andere belanghebbenden kunnen ons 

daardoor onvoldoende verweren tegen het eventueel optreden van schade aan de gezondheid op de 

langere termijn. Wat ons betreft is voorkomen beter dan genezen en daarom verzoeken we de 

minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie genomen 

hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van ris ico's in zijn geheel 

beoordeeld dient te worden door hetSodM en TNO. Het is op dit moment onvoldoende bekend of 

deze velden op enigerlei w ijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen leiden tot een andere 

afweging van risico's. Wij verzoeken de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Wij zijn van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig voorbereid 

en weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de voordelen van de gaswinning 

opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang van veiligheid van ons en andere 

inwoners van onze gemeente voldoende is beoordeeld. 
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De raadsfractie van GroenLinks Smallingerlan d doet dan ook met nadruk een beroep op u, om het 

ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij 

Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In 

plaats daarvan roepen we u op, de gaswinning ter plaatse zo spoedigmogelijkte beëindigen en met 

kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele brandstoffen uit onze omgeving. 

Handtekening: 

GroenLinks Smallingerland en woordvoerdergasdossier) 

Handtekening: 

Naam:  (fractievoorz itter GroenLinks Smallingerland) 

Handtekening: 

Naam:  
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Dorpsbelang de Tike 

 

  

De Tike, 16 november '19 

1 9 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

OGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als Dorpsbelang van de Tike, vertegenwoordigen wij de inwoners van de Tike. Wij als bewoners van 

het wingebied zijn het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie zoals voorgesteld 

wordt in de aanvraag instemming leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 december 2017). Wij 

verzoeken uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer 

aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Het belang van onze 

inwoners en onze motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Wij hechten als inwoners van de Gemeente Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en 

gezond, schoon, natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven onze 

gemeente. Wij zijn inwoners van Gemeente Smallingerland en weten dat het gevoel van veiligheid in 

je eigen huis één van de voorwaarden is van levensgeluk. Wij weten dat de constructieve veiligheid in 

je huis in het geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Het is ons bekend dat er bij bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door 

mijnbouw is opgetredenL geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende willen wij daarom onderstaand onze zienswijze kenbaar maken: 
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Argumenten 

Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar ons idee onvoldoende mee gewogen. Te 

denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen of infrastructuur door 

trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage van hulpstoffen zoals 

chemicaliën en delfstoffen. Ook dienen de gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door 

uitstoot, stress, slapeloosheid en zorgen in acht worden genomen. 

Tevens zijn de gevolgen voor de waterwingebieden in de Gemeente Smallingerland onvoldoende in 

beeld gebracht. De kans op vervuiling van drinkwater en de gevolgen voor voorraden grondwater +s 

zijn_ onvoldoende aangetoond, omdat er geen rekening is gehouden met de onderling verbonden 

gebieden en breuk-risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit. Wij zijn van mening 

dat drink- en grondwaterveiligheid een veel prominentere rol_ verdient bij de voorbereiding van het 

instemmingsbesluit dan het nu gekregen heeft. 

Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden1 hetzij reeds in productie genomen, 

hetzij nog in planfase voor in-productie-name. Wij stellen dat het inschatten van risico's in zijn geheel 

beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment onvoldoende bekend of 

deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou kunnen, en mogelijk moetenL leiden 

tot een andere afweging van risico's. 

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld 

als Langezwaag in de Gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de 

vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie van het winningsplan een 

goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van Vermilion en SodM om eventuele 

overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid aardgasproductie te voorkomen. 

In Groningen blijken de meeste aardbevingen zich voor te doen op breuklijnen. In die provincie is het 

bekend waar die breuklijnen liggen. Wij willen voor de inwoners van De Tike, levend rond de 38 

Smallingerlandse putten, inzicht verkrijgen omtrent de geologische bodemgesteldheid. Tot nog_toe 

zijn deze inzichten nog niet gedeeld. Hierdoor voelen wij ons onveilig. Het voelt voor ons onveilig 

omdat onze huizen- op een breuklijn kunnen liggen: indien er dan bodemdaling plaatsvindtL als 

gevolg van extra gaswinning, kunnen er breuken ontstaan in onze huizen. 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudtL een side-track/aftakking te 

realiseren om voorkomens te exploiteren die onder de huidig beboorde putten liggen. Wij vinden het 

een zeer onprettig gevoel dat men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk lekkende put 

een aftakking maakt. Als Dorpsbelang De Tike willen wij ervoor pleiten, -dat SodM regelt dat de 

putten van waaruit een side-track zal worden geboord eerst gecontroleerd worden op onberispelijke 

cementatie�- Hierna zou Vermilion pas 'akkoord' mogen krijgen. 

Drukverschillen in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 200 bar 

op stond, na winning ineens maar 100 bar druk geven. Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er 

behoudens meer kans op bevingen, tevens is er kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels 

chemie bevattende -waterstromen. Dit verontrust ons zeer. 
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Wij missen in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke 

woning en elke opstal -in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en 

opstallen in de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat ons betreft bij 

elke woning in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Wij doen dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij leeuwarden-101 (kenmerk OGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter 

plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het 

winnen van fossiele brandstoffen uit onze omgeving. 

Namens Dorpsbelang de Tike 

3 

0020 

95 van 190



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

1 nspraa kpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 19 NOV 2019 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: Sumar, 15 november 2019 

Betreft: Zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan leeuwarden-101 (kenmerk 

D6ICE-WO / 19241256) gedateerd 10olttober-2019�Vermilion Energy Netherfands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, Eala, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van Gemeente Tytsjerksteradiel en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één 

van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis, vooral als 

het een volledig nieuw huis betreft wat wij dit jaar hebben mogen bouwen, in het geding is als er in 

de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Eala is Fries voor Lectori Salutem, heil de lezer. Heil is wezenlijk voor menselijk welzijn. Ik ben als 

inwoner van Gemeente Tytsjerkersteradiel van mening dat ons heil en welzijn in het geding is. Het 

roeren in onze ondergrond wordt langer uitgevoerd. Onze bodem kan dus nog niet tot rust komen. 

Deze rust van de ondergrond is een absolute voorwaarde voor een vaste en stabiele grondslag. Deze 

grondslag is de basis van de draagkracht van onze bodem. 

Als belanghebbende wit ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 
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• De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het 

uitfaseren van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is 

in dit opzicht strijdig. Naast dit argument zijn wij, met het bouwen van een nieuw huis, juist 

gedwongen om van het aardgas te gaan in de woningbouw. 

Wij vinden het daarom ook onterecht dat wij als individu van het gas worden gedwongen, 

maar wel worden opgezadeld met de nadelen van de intensivering van de gaswinning voor 

onze medemens onder ons nieuwe huis. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp

instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. 

De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en dienen naar mijn idee daarom zwaarwegend te 

zijn bij de voorbereiding van het instemmingsbes\uit, maar is dat in de documenten en adviezen naar 

mijn idee onvoldoende. 

• Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee 

gewogen. Te denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen 

of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage 

van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te denken aan 

gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en 

zorgen. 

• Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen/ons huis! Bodemdaling is al een 

probleem in het wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning 

gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de 

effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het 

voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Gaswinning leidt tot gasgebruik en gasgebruik leidt weer tot C02-uitstoot. Opwarming van 

de aarde als gevolg van COS-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen is 

bedreigend voor het leven op aarde. De overheid heeft als plicht om haar inwoners te 

beschermen en niet op de kleine schaal waardoor wij zijn getroffen met ons gasloos huis. Dit 

moet ook op grotere schaal worden toegepast en niet alleen tegen de individu! De transitie 

van fossiele energie naar duurzame energie is van noodzakelijk om de opwarming van de 

aarde te stoppen. Nieuwe, meer of langere gaswinning is strijdig hiermee, daarom verzoek ik 

de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen 

Natura 2000 gebieden zoals de Älde Feanen en Van Oordt's Merksen als de aanwezige 

veenweidegebieden. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zfjn te beperkt genomen en de Inzichten zijn inmiddels toegenomen. De 

kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige gehanteerde model 

berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 
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• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen

Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag KieJwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoel<. ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 
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• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden - 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2�, maar oolc met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden

Nijega winningsplan van 30 juJi 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 1<11 van 1<1 oktt>ber 2<119 staat dat 'Z.i>We\ lEW-1<11 a\s ffGA-04 tt}de\\;k 'Z.\jn 
ingesloten. Over de status van winput LEW-102-52 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

52 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put 

LEW -101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig. moeilijk te doorgronden en onvoldoende beoordeelbaar. 
Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BWG kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en 

aantallen slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de 

langere termijn. Ik ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit 

effecten op drink- en grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten 

worden tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning 

onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van 

veilig drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens 

temeer daar er voor de leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden 

zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen. 

• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 

kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

• Niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied (Nij Beets) ligt. Het is 

onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed. Ik verzoek de minister om de risico's in samenhang te 

beoordelen en daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Ik ben van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig 

voorbereid en weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de 

voordelen van de gaswinning opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang 

van veiligheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente voldoende is beoordeeld. 
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U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 
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Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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afbeelding 2 ondergrond westelijk van Drachten met breuklijnen 

afbeelding 3 ondergrond midden provincie Groningen met breuklijnen 
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26-10-17: seismologisch onderzoek. Ontploffing Smalle Ee als gevolg van verkeerd gebruik van 

dynamiet. De drie schade gevallen werden pas na tussenkomst wethouder/bestuurslid dorpsbelang 

vergoed. 

• Vervelend voorgevoel al in het voortraject (of mijnbouwschade wel wordt vergoed) 

• Krijgt boven gasbel wonende burger inzicht over onderzoeksresultaten, of wacht Vermilion 

op verplichte wettelijke termijn? (5 jaar) 

Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat 

bij slechts 100 gebouwen een �meting nodig is. 

• Ik wil weten aan welke woning aan een 0-meting mijn woning is gerelateerd. Meting is 

sowieso niet representatief, want mijn woning kan op een breuklijn in de aarde liggen. 

• Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Statistisch gezien wordt 

bij nieuwe boring de kans 42% dat ook ons nieuwe huis schade oploopt. Waarom moet ik dat 

zonder voordeel voor mij accepteren? 

• Ik wil de kans houden om ooit te verhuizen, waarbij de waardeontwikkeling van mijn woning 

buiten mijn schuld om geen belemmering mag worden. Een Oost-Groninger heeft financieel 

gezien niet eens de keuze naar een ander deel van het land te verhuizen (maar zit vast). 

Burgers boven beoogde nieuwe gasputten hebben geen voordeel aan winning onder hun huis; 

mogelijke nadelen worden niet automatisch vergoed. 

• Ik heb er moeite mee dat de winsten worden afgeroomd richting Canadese aandeelhouders. 

• Er is nog geen wetgeving die garandeert dat ik mogelijke schade vergoed krijg. 

• De huidige regelgeving behelst dat- bij mogelijke schade - de burger moet aantonen dat de 

schade door Vermi\ion ontstaat. Vermi\ion hoeft niet aan te tonen dat zij niet schuldig is. 

(Irritant/omgekeerde wereld?) 

Naast de 31 leden van de gemeenteraad van Smallingerland (dus allel} heeft de gemeente 

Tytsjerksteradiel ook tegen nieuwe gaswinning gestemd. Ik heb veel moeite met het "verdeel-en

heers" beleid van 2e Kamer. Afkeer politiek wordt gezaaid als gevolg van kleineren van burgers 

Groningen. Ik voel me de volgende burger die niet gehoord wordt. 

Voorvallen in binnen- en buitenland wijzen uit dat schade zich decennia ná boring kunnen 

openbaren. 

• Het beangstigt me dat mijn {klein)kinderen last kunnen krijgen van een- niet bewezen

onber"1spelijke put. De SodM moet namens mij als burger toch min'1maa\ aan Vermilion een 

onderzoek daartoe eisen, procesbewaking door SodM zelf. 

In het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drenthe blijkt Verm ilion in 2018 veel meer gas heeft 

gewonnen dan het winningsplan toestond. Amateurs bewaakten via output van Vermilion zelf de 

productie en bleken op hogere productie uit te komen dan mocht. 

• Ik word er in de kern zenuwachtig van wanneer Vermilion meer gas sneller wint, waardoor 

de kans op bevingen toenemen. Ik verlies mijn vertrouwen in SodM. Die moet er voor mij 

zijn! 
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In onze aangrenzende gemeente Smallingerland zijn in het verleden 38 putten geslagen, maar nadien 

is er nog geen enkele onderzocht of deze lekt of niet. 

• Ik voel me onveilig met deze situatie, want er is geen zekerheid dat er rond mijn huis geen 

sink-hole (zinkgat) ontstaat. 

De bodemdaling in ons gebied beschrijft VermHion op een - voor mijn gevoel - bagatelliserende 

wijze. 

• Tijdens sondering voorafgaand aan het bouwen van mijn huis, bleek mijn perceel op 0 NAP te 

liggen. Ik heb er moeite mee dat de kom waar mijn huis zich op bevindt mee naar beneden 

beweegt a.g.v. extra gaswinning, zodat het tot onder NAP daalt. Dit is een keuze, want 

Vermilion kan ook gas winnen vanonder de Noordzee. 

• Schademeldingsprocedure onduidelijk 

• Er zijn meerdere loketten naar gelang de oorzaak (aardbeving vs bodemdaling). En 

daarnaast is er bovendien variatie in het leveren van bewijslast naar gelang de 

schade-oorzaak en ook de regio waar men woont. Bovendien kunnen betrokken 

instanties qua schade-oorzaak naar elkaar doorverwijzen waardoor het schadeproces 

intransparant en onverantwoord langdurig wordt. Of er wordt in het geheel geen 

schade uitgekeerd indien niet vastgesteld wordt wie de schadeveroorzaker is. 

• Gebrekkige participatie Burgers 

• In de eerste fase worden de winningsplannen door EKZ en het mijnbouwbedrijf 

afgestemd. Daarna volgt er een adv·1esronde van \agere overheden en 

belanghebbende organisaties zoals het Waterschap. Vervolgens wordt er een 

(voorlopige) goedkeuring door EKZ gegeven. Hierna pas krijgt de burger nog een 

mogelijkheid tot inspraak. Zoals in de praktijk is gebleken levert dit een zeer kleine 

kans op aanpassing van de plannen. Mijns inziens dient er overleg vooraf plaats te 

vinden. Het gaat immers om voor de burger om één van de belangrijkste zaken; 

zijn/haar Leefomgeving. De betrokkenheid van de bewoners is hierdoor 

gemarginaliseerd. Het vertrouwen in de winningsplannen en de gevolgde procedure 

is daardoor nihil. En daarmee staat door het ontbreken van een gevoel van serieuze 

inspraak het vertrouwen in de politiek steeds meer onder druk. 

• Ingewikkelde vergunningsprocedure /Technische aard winningsplannen 

• De winningsplannen (ondergronds) zijn van een dermate technisch niveau dat ze 

voor de gemiddeld ontwikkelde burger nauwelijks zijn te begrijpen. Daarnaast 

dienen ook de omgevingsvergunningen (bovengronds) mee in beschouwing te 

worden genomen. Een goed gefundeerde mening wordt daardoor lastig laat staan 

een adequaat onderbouwde zienswijze. 
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Onze conclusie: 

• De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de 

burgers in het winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. En het niet serieus nemen 

van de wezenlijke belangen die er spelen zowel in mentale als materiële zin bij de bevolking 

ondermijnen het gevoel van rechtszekerheid en hollen het vertrouwen in de democratie 

steeds verder uit door het ontbreken van voldoende inspraak. De gevoelige conclusies blijft 

over dat je als inwoner in een winningsgebied slechts de lasten mag dragen maar niet de 

lusten die in vooral in andere delen van het land worden geïnvesteerd. 

Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er 

zijn geen significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en 

wil je gedegen geïnformeerd worden over elk (extra} risico ongeacht de kans hierop. 

Immers de impact is groot mocht zich wel schade door bodemdaling of zelfs een 

aardbeving zich voordoen. Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote 

invloed op de woonbeleving en dit hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te 

worden door belanghebbende partijen zoals de mijnbouwbedrijven en het ministerie 

van EKZ. 

In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden 

van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de 

bewoners van gaswingebied leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient 

te worden. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

(óók onze woning) en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan 

woningen en opstallen in de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat 

mij betreft bij elke woning in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk OGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit miin omgeving. 

Handtekening: 

Naam:
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Ministerie van Economische zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

18 November 2019 

19 NOV 20tQ 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 

(kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 door Energy Netherlands B.V. hierna: Vermiion. 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij zijn als inwoners van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van 

de productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 

winningsplan ( gedateerd 8 december 2017). 

Wij verzoeken uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te 

stemmen. 

Ons belang en onze motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Wij wonen in de gemeente Smallingerland ( op ongeveer 1 kilometer van de grens van 

winningsgebied Leeuwarden -101) en weten dat het gevoel van veiligheid in je eigen huis 

één van de voorwaarden is voor levensgeluk. Wij weten ook dat de constructieve veiligheid 

van ons huis in het geding is als er in de ondergrond van ons huis wordt geroerd. 

Als belanghebbenden willen wij daarom onderstaand onze zienswijze kenbaar maken. 
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*) De minister heeft het klimaataccoord van Parijs ondertekend en maakt plannen voor het 

uitfaseren van aardgas. 

De intensivering en het aanboren van nieuwe gasterenderende lagen is in dit opzicht 

strijdig. 

Wij vragen u derhalve nogmaals dit ontwerp en instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden-101 te vernietigen. 

*)Bij de risico beoordeling worden lange termijn effecten naar ons idee onvoldoende mee 

gewogen. 

Te denken valt niet alleen aan risico's en eventuele schade aan huizen.stallen, landerijen of 

infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling maar ook aan mogelijke lekkage van 

chemicaliën ( vrijkomend bij fracken) en/of gas wat vrijkomt bij lekkende "oude" 

boorputten. 

Ook denken wij aan gezondheids effecten op de lange termijn hierdoor, die kunnen ook 

aanzienlijk zijn. 

*)Wij verzoeken u de geschiktheid van het gebied, veengronden met diepontwatering, te 

heroverwegen. Veengrond klinkt jaarlijks ongeveer 1 cm in, daarbovenop de daling door 

gaswinning en daartegenover staat de zeespiegelstijging .. " . 

Tevens probeert men net de inklinking van de veengronden te keren door het waterpeil te 

verhogen en zo ook de C02 uitstoot te verminderen. 

Dus het zakken van de bodem door gaswinning is dan zeer tegenstrijdig en onwenselijk. 

*} Het winnen van gas door middel van boren in de bodem leidt tot schade: ondergrondse 

barsten en scheuren; met als gevolg schade aan woningen/ stallen en infrastructuur . 

Door inklinkend veen en lopende gaswinning hebben wij al problemen hiermee. 

Niemand kan ook voorspellen wat op de langere termijn de effecten zijn op onze 

gezondheid, onze opstallen en onze omgeving. 

Wij zijn van mening dat het voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoeken de 

minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

*) Mogelijke effecten op kwaliteit van grond en drinkwater door bodemdaling en inbrengen 

van chemicaliën ( gebruikt bij fracken) in de diepe ondergrond zijn naar ons idee ook 

onvoldoende in kaart gebracht en effecten op de lange termijn op onze gezondheid 

onvoldoende uitgesloten. 
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Wii zijn van mening dat drink en grondwaterveiligheid een veel prominentere rol bij de 

voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu heeft. 

ï Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald; onvoldoende duidelijk is : WAAR? 

Tevens is onvoldoende duidelijk wie aantoont dat het schade is van bodemdaling door 

gaswinning. 

Geldt hier ook de "omgekeerde bewijslast" zoals in Groningen? 

*) Vermilion is van plan voor putbehandelingen zuren in de diepe ondergronden te laten 

lopen/persen, wat door backflow ook nog eens oppervlaktewater vervuiling geeft 

Onvoldoende bekend is: WELKE zuren. 

Dus ook de gevolgen op lange termijn voor ons en onze nabestaanden zijn niet duidelijk. 

*) De veiligheid wordt naar onze mening ook te veel in procenten uitgedrukt, maar over het 

hoofd gezien wordt de berg ellende die dit voor individuen meebrengt in de vorm van : 

stress, geldproblematiek, onveilige huizen, het gevoel" in de steek gelaten" te worden door 

je eigen land, nadat er geprofiteerd is van het gas onder jouw (ons) huis. 

*) Er zijn nog te veel onduidelijkheden om nu reeds een zorgvuldig voorbereid en 

weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de voordelen van de 

gaswinning opwegen tegen het totaaJ van de nadelen, of dat het belang van veiligheid van 

ons en anderen met ons voldoende is beoordeeld. 

Helemaal nu we midden in een energietransitie zitten. 

*) U schrijft in uw ontwerp bestemmingsbesluit: winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 

10 oktober 2019 in artikel 5.2 bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van 

oorzaken kan resulteren in een daling nabij put: LEW-102 van 7 tot 9 cm. 

Beweging dus. En beweging in onze bodem willen wij niet! 

*) Vermilion geeft toe op 19-09-2019 dat er 42% kans is op aardbevingen tot een kracht van 

2,5 op de schaal van richter. 

Dat is statistisch gezien een enorme kans op aardbevingen, terwijl gaswinning uit NL 

continentale plat geen bevingen op land veroorzaken. 

Wij spreken voor allemaal als we een nul-meting eisen om de staat van ons huis/stallen 
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in kaart te brengen vóórdat Vermilion begint met de gaswinning en ook betaald door 

Vermilion, deze heeft tenslotte ook baat bij een vlotte afwikkeling van onvermijdelijke 

schade aan onze eigendommen. 

*) Ons is ter ore gekomen tijdens een lezing, dat Vermilion op bijvoorbeeld 200 meter diepte 

in een zeer waarschijnlijk lekkende gasput een aftakking wil maken. 

Wij zouden het op prijs stellen als de putten van waaruit een side-track zal worden geboord 

eerst gecontroleerd worden op onberispelijke cementatie, door een onafhankelijk bedrijf. 

In verband met ons aller veiligheid en ter voorkoming van sinkholes ( zinkgaten). 

Zie voor verduideling filmpje op youtube: sinkholes. 

Deze kunnen tot op wel 14 km van een boorput ontstaan: zeer beangstigend. 

Je huis kan er in verdwijnen! 

**) Samengevat: 

Het is als gewone burger haast onmogelijk om laagdrempelig aan concrete 

winningsplannen te komen. 

De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf ( Vermilion) en EZK de 

plannen reeds hebben afgestemd. 

Wij missen in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van 

elke woning en elke opstal in het wingebied. 

Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in de toekomst "evident 

aantoonbaar" vast te kunnen stellen. 

Betaald door het mijnbouwbedrijf in kwestie, in dit geval: Vermilion. 

Als nietsvermoedende burger moet je zelf erg alert en pro-actief zijn op mogelijke plannen 

rondom gaswinning in je omgeving. Waarom is er geen informatie plicht waardoor de 

burger goed en volledig wordt geïnformeerd over winningsplannen in zijn directe 

omgeving? 

Dit zou toch per adres door de overheid dienen te worden aangeleverd? 

Js er dan niets geleerd van het drama Groningen? 
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Dan zijn de winningsplannen ( ondergronds) van een dermate niveau dat ze voor de 

gemiddeld ontwikkelde burger nauwelijks te begrijpen zijn. 

De omgevingsvergunningen ( bovengronds) dienen ook mee in beschouwing te worden 

genomen. 

CONCLUSIE: 

De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de 

burgers in het winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. 

Het niet serieus nemen van wezenlijke belangen die er spelen zowel in mentale al materiële 

zin bij de bevolking, ondermijnen het gevoel van rechtszekerheid en hollen het vertrouwen 

in de democratie steeds verder uit door het ontbreken van voldoende inspraak. 

De gevoelige conclusie blijft over dat je als bewoner in een winningsgebied slechts de 

lasten mag dragen maar niet de lusten (die vooral in andere delen van het land worden 

geïnvesteerd). 

Lusten die in dit geval tevens naar belanghebbenden in Canada zullen gaan ( moederland 

van Vermilion). 

Wij doen dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en 

niet tot uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE

WO I 19241256) gedateerd 1 O oktober 2019 over te gaan. 

In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter plaatse zo spoedig mogelijk te 

beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele 

brandstoffen uit onze omgeving. 

Met vriendelijke groet, 
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Mede ondertekenaars inzake van: zienswijze ontwerp-bestemmingsbesluit 

\dnningsplan Leeuwarden-101 kenmerk: DGKE-WO/ 19241256: 

NAAM: 

.L: 

 

ADRES: HANDTEKENING: 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:    

Plaats en datum: Opeinde, 8 november 2019 

19 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit wlnnlngsplan Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 

19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie zoals 

voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 december 2017). 

Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer aanhoudende 

gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn belang en mijn motivering vindt u in 

onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één van de 

voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het geding is als er in de 

ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is opgetreden 

geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren van 

aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u 

derhalve nogmaals dit ontwerp-lnstemmlngsbesluit wlnnlngsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. Bij de 

risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee gewogen. Te denken valt niet 

alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen of infrastructuur door trillingen, bevingen of 

bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te 

denken aan gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en zorgen. 

Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met die pte-ontwatering en daarmee 

gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat het gebied niet geschikt is voor 

een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds 

zorgelijk aan het dalen is door andere ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende 

inzichtelijk zijn gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte-ontwatering te maken 

heeft met bodemdaling, ben ik van mening dat het gebied niet geschikt is voor activiteiten die de bodem nog 

verder doen dalen, waaronder gaswinning. 
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Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot bodemdaling. 

Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het wingebied. Door 

inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand 

kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening 

dat het voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. Mogelijke (lange termijn en cumulatieve) effecten op grond- en drinkwater door bodemdaling of 

uitstoot dan wel door het inbrengen van hulpstoffen (chemicaliën) in de diepe ondergrond zijn naar mijn idee 

onvoldoende in kaart gebracht, en (sluipende) effecten op langere termijn op de gezond heid van mij en andere 

inwoners van mijn gemeente onvoldoende uitgesloten. Ik ben van mening dat drink- en grondwaterveiligheid 

een veel prominentere rol bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu gekregen heeft. 

Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen Natura 2000 

gebieden zoals de Aide Feanen en Van Oordts Merksen als de aanwezige veenweidegebieden. De beoordeling 

van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de 

inzichten zijn inmiddels toegenomen. De kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige 

gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid door een paragraaf 

ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 

laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir 

wordt verbeterd, waardoor de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich 

samenvatten in de vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in verontreinigingen van de 

bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter 

broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun 

oorsprong tijdens het boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de -boring zijn een indicatie van 

lekkage paden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring van Sleen -1 (1950) is 

een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out 

tijdens de boring van Sleen-2 (1965 ). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een 

volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij 

Monster, Annerveen-Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij a ndere winningsvormen, zoals bij 

zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie 

(Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het winningsplan heeft 

betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in een andere gesteentelaag via 

mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-S2), Nijega 4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en 

NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn 

terughoudend in hun adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare 

hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, 

permeabiliteit), saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld als 

Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde 

hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie van het winningsplan een goede borging van de 

monitoring en een plan van aanpak van Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde 

hoeveelheid aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden verzoek ik 

de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 
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Vermilion heeft op 19-09-19toegegeven dat er 42% kans is op kleine bevingen tot een kracht van 2,5 

Een statistisch flinke kans op beving boezemt angst in, terwijl gaswinnen uit NL continentale plat geen beving 

op land veroorzaakt. 

Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met het ministerie is de afspraak gemaakt dat bij 

slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. 

Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 30 jaar probleemloos. 

Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn huis schade oploopt. Waarom moet ik dat 

zonder voordeel voor mij accepteren? 

In Groningen blijken de meeste aardbevingen zich voor te doen op b reuklijnen en het is in die provincie bekend 

waar die breuklijnen liggen. Ik wil als burger, levend rond de 38 Smallingerlandse putten, inzicht omtrent de 

geologische bodemgesteldheid, maar tot nog toe krijg ik dat niet. Ik voel me onveilig. Ik voel me veiliger 

wanneer EZK deze gegevens publiceert, zoals toenmalig minister Kamp dat voor de Groningers heeft geregeld. 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side -track/aftakking te realiseren om 

voorkomens te exploiteren die onder de huidig be boorde putten liggen. Ik krijg een zeer onprettig gevoel dat 

men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk lekkende put een aftakking maakt. Ik wil dat SodM 

regelt dat de putten van waaruit een side-track zal worden geboord eerst controleert op onberispelijke 

cementatie (en dat Vermilion daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Ik woon op 7 kilometer van de plaats waar mijn drinkwaterleverancier, Vitens, een nieuwe bron - iets zuidelijk 

van Boornbergum - wil aanslaan. 

In de gemeente Weststellingwerf staat in het Vermilion-winningsplan dat ze een side-track overwegen op een 

diepte van 200 meter vanuit een oude put. Vitens drinkwaterbronnen reiken soms ook tot 200 meter diepte. 

Ik vind het heel vervelend dat als gevolg van veranderde drukverschillen in gasputten die worden 

leeggehaald, ondergrondse waterlopen kunnen veranderen (en dus naar drinkwaterbronnen kunnen 

lopen). 

Ik verlang daarom van TNO of SodM dat zij garandeert dat zijn ondergrondse waterlopen ter plaatse 

controleert zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater zich vermengt met het water 

van de Vitens bron. 

Drukverschil in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 220 bar op stond, na 

winning ineens maar 100 bar druk geven. Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans 

op bevingen, tevens kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit 

verontrust me. 

Ook al zouden er geen ondergrondse waterstroming komen, chemie blijft eeuwenlang in de grond zitten op 

een plek waar dit vroeger niet zat. Het voelt onveilig aan dat dit onder mijn huis uiteindelijk naar boven kan 

komen (natuurwet: weg van de minste weerstand). 

In onze gemeente zijn in het verleden 38 putten geslagen, maar nadien is er nog geen enkele onderzocht of 

deze lekt of niet. Ik voel me onveilig met deze situatie, want er is geen zekerheid dat er rond mijn huis geen 

sink-hole (zinkgat) ontstaat. 

De bodemdaling in ons gebied beschrijft Vermilion op een - voor mijn gevoel - bagatelliserende wijze. Het voelt 

voor mij onveilig dat mijn huis op een breuklijn kan liggen: indien er dan bodemdaling plaatsvindt als gevolg 

van extra gaswinning, dan kan er zelfs een breuk ontstaan in mijn huis. 
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De informatievoorziening schiet op de volgende punten te kort: 

Vindbaarheid documenten is slecht 

• Het is (bijna) onmogelijk om als gewone burger laagdrempelig aan de concrete 

winningsplannen te komen 

Late publicatie 

• De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf en EKZ de plannen reeds 

hebben afgestemd 

Onvolledige plan 

• Bovendien laten de gepubliceerde plannen nog belangrijke onderwerpen open. Als voorbeeld 

geldt Actualisatie Winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen (06-08-2018) pagina 19 waarin 

"mogelijke zijtakken" (sidetracks) worden vermeld zonder deze verder te concretiseren laat 

staan of dit definitief de winningsmethode wordt of dat dit nog een geheel 

nieuwe/gewijzigde methode wordt. 

• De burger weet niet exact hoe er gewonnen wordt. Op basis hiervan kan er geen voldoende 

gefundeerde risicoafweging worden gemaakt laat staan een concreet bezwaar worden 

ingebracht. 

Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er zijn geen 

significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en wil je gedegen 

geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. Immers de impact is 

groot mocht zich wel schade door bodemdaling of zelfs een aardbeving zich voordoen. 

Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote invloed op de woonbeleving en dit 

hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te worden door belanghebbende partijen zoals de 

mijnbouwbedrijven en het ministerie van EKZ. 

Ondoorzichtigheid plannen 

• Velden die verderop gelegen zijn en niet direct in de buurt van de eigen woonplaats hebben 

ook effect op de bodemdaling. Door onduidelijke naamgeving van velden en putten is niet 

altijd even duidelijk welke velden in de buurt liggen en gevolgen hebben voor je eigen 

woonerf. Zo kan het voorkomen dat winningsplannen aan je voorbijgaan terwijl die toch van 

directe invloed zijn op je woonomgeving. Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid (Opeinde ligt 5 km 

buiten Drachten) terwijl deze in een wijk van Drachten ligt. 

Schademeldingsprocedure onduidelijk 

• Er zijn meerdere loketten naar gelang de oorzaak (aardbeving versus bodemdaling). 

Daarnaast is er bovendien variatie in het leveren van bewijslast naar gelang de schade -

oorzaak en ook de regio waar men woont. Bovendien kunnen betrokken instanties qua 

schade-oorzaak naar elkaar doorverwijzen waardoor het schadeproces ondoorzichtig en 

onverantwoord langdurig wordt. Of er wordt in het geheel geen schade uitgekeerd indien 

niet vastgesteld wordt wie de schadeveroorzaker is. 

Gebrekkige participatie burgers 

• In de eerste fase worden de winningsplannen door EKZ en het mijnbouwbedrijf afgestemd. 

Daarna volgt er een adviesronde van lagere overheden en belanghebbende organisaties zoals 

het Waterschap. Vervolgens wordt er een (voorlopige) goedkeuring door EKZ gegeven. Hierna 

pas krijgt de burger nog een mogelijkheid tot inspraak. Zoals in de praktijk is gebleken levert 

dit een zeer kleine kans op aanpassing van de plannen. Mijns inziens dient er overleg vooraf 

plaats te vinden. Het gaat immers om voor de burger om één van de belangrijkste zaken; 

zijn/haar Leefomgeving. De betrokkenheid van de bewoners is hierdoor gemarginaliseerd. 

Het vertrouwen in de winningsplannen en de gevolgde procedure is daardoor nihi 1. En 

daarmee staat door het ontbreken van een gevoel van serieuze inspraak het vertrouwen in 

de politiek steeds meer onder druk. 
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Ingewikkelde vergunningsprocedure /Technische aard winningsplannen 

• De winningsplannen (ondergronds) zijn van een dermate technisch niveau dat ze voor de 

gemiddeld ontwikkelde burger nauwelijks zijn te begrijpen. Daarnaast dienen ook de 

omgevingsvergunningen (bovengronds) mee in beschouwing te worden genomen. Een goed 

gefundeerde mening wordt daardoor lastig laat staan een adequaat onderbouwde zienswijze. 

In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger gaswingebied 

hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden van de "omgekeerde 

bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de bewoners van gaswingebied 

Leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient te worden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietige n en niet tot uitbreiding 

of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 

2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen 

en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 
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Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat 

Ynsprekpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 1 9 NOV 1n10 
2250 AE Voorschoten 

Nammen: 

Adres: 

Wen plak: 

Datum: 

Wat it oangiet: 

Achte hear, mefrou, 

 

 

 

16 novimber 2019 

Sjenswize ûntwerp-ynstimmingsbeslut winningsplan 

leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) datearre 10 

oktober 2019 troch Vermilion Energy Netherlands B.V .. 

As ynwenner fan it wingebiet binne wy it net iens mei de utwreiding en it ferlingjen fan 

de produksje, sa't dy foarsteld wurdt yn de oanfraach "instemming leeuwarden-101 

winningsplan (8 december 2017)". Wy fersykje jo om it foarnommen 

ynstimmingsbeslut te ferneatigjen en net mei de oanpaste, langer duorjende 

gaswinning en/of it opheegjen fan de produksje akkoard te gean. Us belang en us 

motivearing fine jo hjirnei. 

As ynwenners fan de gemeente Smellingerlän fine wy it tige wichtich dat wy stribje nei 

in skjinne, sûne en feilige omjouwing, op, ûnder en boppe us gemeente. 

Als belanghawwende wolle wy jo dêrom hjirûnder us sjenswize kenber meitsje: 

lt gebiet bestiet ut greiden mei in ûndergrûn fan fean mei djipûntwettering. De boaiem 

sakket mei faasje en wy fersykje jo om no op'e nij te bes1en of gaswinning op dat plak 

wol ferantwurde is. Der is in ophoopjend effekt en de gefolgen fan gaswinning yn 

kombinaasje mei it sakjen fan de boaiem troch oare oarsaken is net goed ûndersocht. 

De risiko's binne dêrom net dudlik en dan kinne jo ek gjin posityf beslût nimme. Wy 

fersykje jo om yn te sjen en fêst te stellen dat gaswinning yn dit gebiet utsluten wurde 

moat. 
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lt ûntwerp ynstimmingsbeslût is yn striid mei de mynbouwet. l t  bywurkjen fan it 

winningsplan giet oer it produsearjen fan mear gas fia it boarjen fan in sydtakke fia de 

lokaasjes Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 4/Leeuwarden 101 (putten 

LEW-101 en NGA-04) fan it Leeuwarden/Nijega foarkommen. Dat is net gebrûklik. Ek 

de Mijnraad, TNO en 5odM binne öfhäldich yn harren advizen om't net ynskatten 

wurde kin oft it giet om in ekonomysk te winnen foarried, wêrby boppedat wichtige 

gegevens oer djipte, dikte en kwaliteit fan it reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturaasje, seismische faasje, elektryske wjerstän en tichtens fan'e stien, de produksje 

kapasiteit, ûntbrekke. Dit is net planmjittich en net goed genöch te beoardieljen. 

Dêrom fersykje wy de minister net yn te stimmen mei dit winningsplan. 

De ynformaasje oer de status fan de winputten, beskreaun yn it wizige 

ynstimmingsbeslut fan 10 oktober 2019, sprekt de beskriuwing fan de status fan 

deselde putten yn de oanfraach Leeuwarden-101 winningsplan van 8 desimber 2017 

(ferzje 1.2), mar ek de lettere oanfraach ynstimming Leeuwarden-Nijega winningsplan 

fan 30 july 2018 tsjin. Yn it ûntwerp-ynstimmingsbeslût winningsplan Leeuwarden 101 

fan 10 oktober 2019 stie dat LEW-101 en ek NGA-04 tydlik ynsletten binne. Oer de 

status fan winput LEW-102-52 wurdt neat beskreaun. Yn de oanfraach ynstimming 

Leeuwarden-101 van 8 desimber 2017 stiet op side 18 yn tabel 3-1 en 3-2 dat de 

putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 yn produksje binne en dat put LEW-102-52 

ynsletten is. Mar yn de oanfraach ynstimming Leeuwarden-Nijega winningsplan fan 30 

july 2018 stiet op side 17 yn tabel 3-1 dat op de lokaasje Nijega-4 / Leeuwarden-101 

put LEW-101 yn produksje is en dat put NGA-04 op deselde lokaasje tydlik ynsletten is. 

Hoe kinne jo der fanût gean, at seis de status fan de winputten tsjinstridich beskreaun 

wurdt, dat it beoardieljen fan sa'n oanfraach goed ûtfierd is. lt docht tinken oan 

broddelwurk, is net te trochsjen en net nei te rinnen. Dêrom fersykje wy de minister 

om dit winningsplan öf te wizen. 

Wy fersykje jo perfoarst om it ynstimmingsbeslût te ferneatigjen en net oer te gean ta 

ûtwreiding of it ferlingjen fan de gaswinning by Leeuwarden-101, kenmerk DGKE-WO / 

19241256 mei de datum fan 10 oktober 2019. Y sté dêrfan roppe wy jo op, sa gau as 

mooglik op te hälden mei de gaswinnin 

stopjen fan it winnen fan fossile b � 

plak en mei faasje yn te setten op it 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

2 0 NOV 2019 

Naam: 

Adres: 

Plaats en datum:  De Wilgen, 19 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik hecht als inwoner van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-
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Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-S2), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, T!\10 en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden

Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn 

ingesloten. Over de status van winput LEW-102-S2 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

S2 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put 

LEW-101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende te beoordelen. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente 

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het 

overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie 

van het winningsplan een goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van 

Vermilion en SodM om ever.ttuele overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid 

aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden 

verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 
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• Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere 

frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat 

hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen. Het winningsplan is dus 

incompleet en om die reden verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

Tevens wil ik u het volgende onder de aandacht brengen: 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te 

realiseren om voorkomens te exploiteren die onder de huidig beboorde putten liggen. 

• Ik krijg een zeer onprettig gevoel dat men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk 

lekkende put een aftakking maakt. Ik wil dat SodM regelt dat de putten van waaruit een side

track zal worden geboord eerst controleert op onberispelijke cementatie (en dat Vermilion 

daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Ik woon op minder dan 1,5 kilometer van de plaats waar mijn drinkwaterleverancier, Vitens, een 

nieuwe bron - iets zuidelijk van Boornbergum - wil aanslaan. 

• Goed water is van levensbelang. Omdat Vitens-drinkwaterbron 'Noordbergum' steeds meer 

verzilt, krijg ik een onprettig gevoel over de kwaliteit van mijn toekomstig drinkwater. Het 

lijkt me, drinkwater gaat toch vóór gaswinning? 

In de gemeente Weststellingwerf staat in het Vermilion-winningsplan dat ze een side-track 

overwegen op een diepte van 200 meter vanuit een oude put. Vitens drinkwaterbronnen reiken 

soms ook tot 200 meter diepte. 

• Ik vind het heel vervelend dat als gevolg van veranderde drukverschillen in gasputten die 

worden leeggehaald, ondergrondse waterlopen kunnen veranderen (en dus naar 

drinkwaterbronnen kunnen lopen). 

• Ik verlang daarom van TNO of SodM dat zij garandeert dat zijn ondergrondse waterlopen ter 

plaatse controleert zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater zich vermengt 

met het water van de Vitens bron. 

Drukverschil in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 220 bar op 

stond, na winning ineens maar 100 bar druk geven. 

• Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans op bevingen, tevens 

kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit 

verontrust me. 

Ook al zouden er geen ondergrondse waterstroming komen, chemie blijft eeuwenlang in de grond 

zitten op een plek waar dit vroeger niet zat. 

• Het voelt onveilig aan dat dit onder mijn huis uiteindelijk naar boven kan komen (natuurwet: 

weg van de minste weerstand). 

Als laatste item wil ik bij de rol van mijn overheid bij de informatievoorziening enige opmerkingen 

plaatsen. 

De informatievoorziening schiet op de volgende punten te kort: 
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• Vindbaarheid documenten is slecht 

• Het is (bijna) onmogelijk om als gewone burger laagdrempelig aan de concrete 

winningsplannen te komen 
• Late publicatie 

• De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf en EKZ de plannen 

reeds hebben afgestemd 
• Onvolledige plan 

• Bovendien laten de gepubliceerde plannen nog belangrijke onderwerpen open. Als 

voorbeeld geldt Actualisatie Winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen (06-08-
2018) pagina 19 waarin "mogelijke zijtakken" (sidetracks) worden vermeld zonder 

deze verder te concretiseren laat staan of dit definitief de winningsmethode wordt of 

dat dit nog een geheel nieuwe/gewijzigde methode wordt. 

• Kortom de burger weet niet exact hoe er gewonnen wordt. Op basis hiervan kan er 

geen voldoende gefundeerde risicoafweging worden gemaakt laat staan een 

concreet bezwaar worden ingebracht. 

• Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er 

zijn geen significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en 

wil je gedegen geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. 

Immers de impact is groot mocht zich wel schade door bodemdaling of zelfs een 

aardbeving zich voordoen. Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote 

invloed op de woonbeleving en dit hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te 

worden door belanghebbende partijen zoals de mijnbouwbedrijven en het ministerie 

van EKZ. 

• Ondoorzichtigheid plannen 
• Velden die verderop gelegen zijn en niet direct in de buurt van de eigen woonplaats 

hebben ook effect op de bodemdaling. Door onduidelijke naamgeving van velden en 

putten is niet altijd even duidelijk welke velden in de buurt liggen en gevolgen 

hebben voor je eigen woonerf. Zo kan het voorkomen dat winningsplannen aan je 

voorbijgaan terwijl die toch van directe invloed zijn op je woonomgeving. 

Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid (Opeinde ligt 5 km buiten Drachten) terwijl deze ligt in 

een wijk van Drachten. 
• Halen in plaats van brengen van belangrijke informatie 

• Als nietsvermoedende burger moet je zelf erg alert (via diverse media) zijn op 

mogelijk plannen rondom gas- en zoutwinning in je omgeving. Waarom is er geen 

informatieplicht waardoor de burger goed en volledig wordt geïnformeerd over de 

winningsplannen in zijn directe omgeving. Nu dient iedereen zelf zich hierin te 

verdiepen door informatie-avonden te bezoeken en winningsplannen op te vragen. 

Dit zou toch per adres door de overheid dienen te worden opgeleverd. 
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Voorvallen in binnen- en buitenland wijzen uit dat schade zich decennia na boring kan openbaren. 

• Het beangstigt me dat wij last kunnen krijgen van een - niet bewezen - onberispelijke put. De 

SodM moet namens mij als burger toch minimaal aan Vermilion een onderzoek daartoe 

eisen, procesbewaking dient m.i. door SodM zelf te worden uitgevoerd. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam: 

Adres: 

Plaats en datum: 

 

   

 De Wilgen, 19 november 2019 

2 0 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de 

productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan 

(gedateerd 8 december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en 

niet met de gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te 

stemmen. Mijn belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van de Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis 

één van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het 

geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat voor bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw 

is opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een 

probleem in het wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning 

gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de 

effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het 

voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

De bodemdaling in ons gebied beschrijft Vermilion op een - voor mijn gevoel - bagatelliserende 

wijze. 

• Tijdens sondering voorafgaand aan het bouwen van mijn huis, bleek mijn perceel op 0 NAP te 

liggen. Ik heb er moeite mee dat de kom waar mijn huis zich op bevindt mee naar beneden 

beweegt a.g.v. extra gaswinning, zodat het tot onder NAP daalt. Dit is een keuze, want 

Vermilion kan ook gas winnen vanonder de Noordzee. 
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• Het voelt voor mij onveilig dat mijn huis op een breuklijn kan liggen: indien er dan 

bodemdaling plaatsvindt als gevolg van extra gaswinning, dan kan er zelfs een breuk 

ontstaan in mijn huis. 

• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 

kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en aantallen 

slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de langere termijn. Ik 

ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit effecten op drink- en 

grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten worden tegenover reeds 

beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning onomkeerbaar zijn. 

Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van veilig drinkwater, 

bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens temeer daar er voor de 

leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden zijn waarbij de risico's die 

gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen 

Mijn laatste bezwaren betreffen mogelijke schade. Kans op scheuren in mijn woning bij een beving 

van 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat bij slechts 100 gebouwen een 0-

meting nodig is. 

• Ik wil weten aan welke woning aan een 0-meting mijn woning is gerelateerd. Uw meting is 

sowieso niet representatief, want mijn woning kan op een breuklijn in de aarde liggen. 

• Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 21 

jaar probleemloos. Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn huis 

schade oploopt. Waarom moet ik dat zonder garantie op schadevergoeding voor mij 

accepteren? 

Ter onderbouwing: 

U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 
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Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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Tevens is het gebied waar u in wilt gaan exploiteren een veenweidegebied. 

• Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering 

en daarmee gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat 

het gebied niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door 

klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het dalen is door andere 

ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn 

gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte

ontwatering te maken heeft met bodemdaling, ben ik van mening dat het gebied niet 

geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, waaronder gaswinning. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

en elke opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in 

de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning 

in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Aldegea, 18 novimber 2019 

2 0 NOV 2019 

Oangeande: sjenswize ynstimmingsbeslut winnlngsplan Leeuwarden-101 

Achte hear, mefrou, 

As ynwenner fan it doarp Aldegea (Smellingerlän) bin ik it net iens mei de plannen foar 

gaswinning yn myn omjouwing. De utwreiding en de ferlinging fan de produksje fan gas dy't 

foarsteld wurdt yn de aanvraag instemming winningsplan Leeuwarden-101. Ik hoopje dat jo 

it ynstimmingsbeslut, dat jo foarnimmens binne te nimmen, ferneatigje wolle. Hjlrûnder fine 

jo myn motivaasje. 

Mei myn gesin wenje ik yn Aldegea en wy wurdearje de rêst, de romte, de frisse lucht en de 
natoer om us hinne. Us hûs stiet stevich, de muorren binne hiel, de kelder is drûch. lt gefoel 
fan feilichheid is in belangryk fûnemint fan us libbensgelok. Ik moat der net oan tinke dat us 

hûs skea oprinne soe as gefolch fan gaswinning. De sitewaasje yn Grinslän is tekenjend foar 

hoe't de oerheid omgiet mei de problemen. lt hat jierren duorre foardat de oarsaak fan 

ierdbevings by de gaswinning lein waard. Dy problemen binne te let erkend en wurde no pas 

'oplost' mei skeafergoedingen. lt herstel fan de hûzen duorret noch jierren en dat jildt ek 

foar it herstel fan it fertrouwen fan de Grinzers yn de oerheid. 

Skea oan de grûn en hûs is ien ding, fan noch grutter belang is de takomst fan us bern en 

bernsbern. Mei it winnen fan fossile bränstoffen en it oanboarjen fan nije fjilden binne wy 

op 'e ferkearde wei. De opwaarming fan de ierde is in feit. De klimaatferoaring sjogge wy hjir 
tichtby al, yn it feangreidegebiet dat troch de ferdrûging oan it ynsakjen is. Gaswinning soe 
noch in ekstra oanslach op de boaiem betsjutte. De winning fan gas, hjir yn de omkriten fan 

Aldegea, Earnewäld, Nyegea en De Pein, stiet neffens my heaks op de oergong nei in oare, 

duorseme wize fan enerzjyfoarsjenning. 

Yn 2015 is yn Parys troch wräldwiid de measte lannen it klimaatakkoart ûndertekene, ek 

troch Nederlän. Op termyn sil der gjin ierdgas mear brûkt wurde, sa wie it foarnimmen. 
Ynstee fan serieus wurk te meitsjen fan de oergong op alternative enerzjyfoarmen, is it 

Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat noch hyltyd dwaande mei nije gaswinning. lt 
Kanadeeske gasbedriuw Vermilion soe neffens de ûntwerpbesklkking de produksjekapasiteit 

-en termyn utwreidzje meie. Dizze hannelwize fan de minister is stridich mei it 

klimaatakkoart fan Parys. 
De ryksoerheid hat nei myn betinken in foarbyldfunksje yn de enerzjytransysje nei 

alternative foarmen. Dat meist ek ferwachtsje fan in ryk fan as Nederlän. 
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Wat duorseme enerzjy en enerzjybesparring oanbelanget, hie ik mear fyzje ferwachte fan it 

kabinet. De fyzje dy't minister Wiebes yn de media hearre lit, giet foaral oer it brûken fan it 

gas. As wy us eigen gas net opdolle en brûke, sille wy it ymporteare moatte ut it bûtenlän, en 

dat transport is net 'klimaatvriendelijk', sei hy op 10 oktober 2019 yn it TV-programma Een 

Vandaag. 

Dit is gjin goed argumint om dan mar de gaswinning ut de lytse fjilden (yn 'e omkriten fan 

Earnewäld, Aldegea, De Pein en Nyegea) op te skroeven. lt gas dat hjir ûnder de grûn sit, soe 

yn krapoan in wike ferstookt wurde troch de Nederlänske hushäldings. Moatte wy dêrfoar al 

dy risiko's rinne fan miljeuskea en boaiemfersakking? Nee, dêr sitte wy net op te wachtsjen. 

Yn de berjochten fan it ministearje en fan it bedriuw Vermilion wurdt hyltyd beweard dat de 

skealike gefolgen fan gaswinning yn dit feangreidegebiet hiel lyts wêze sille. De 

omstannichheden fan de lytse Fryske gasfjilden binne oars as dy fan it grutte fjild by 

Slochteren. De wurden fan de oerheid en fan Vermilion, oer finansjele fergoedings by 

mooglike skea, stelle my net gerêst. De gefolgen fan gaswinning kinne folle grutter wêze as 

dat no tocht wurdt. Undersyk fan de fjouwer noardlike regionale omroppen (4 novimber 

2019) hat utwiisd dat offisjele gegevens en rapporten oer mynbou fol mei flaters sitte. 

Advysrapporten sprekke elkoar tsjin, Europeeske rjochtlinen wurde net neilibbe, 

miljeufergunnings wurde net oanfrege. 

Lykas de measte bewenners fan de neamde doarpen, de belutsen gemeenten en de 

provinsje Fryslän bin ik tsjin nije gaswinning. Mei dizze sjenswize tekenje ik protest oan tsjin 

it ûndersyk yn de fjilden Leeuwarden-101, Eernewoude, en Leeuwarden-Nijega en de 

gaswinning dy't dêr mooglik op folget. 

Freonlike 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 
Postbus 248 
2250 AE  Voorschoten 
 

 
 

 
 
Oudega, 26 februari 2020 
 
Betreft: zienswijze instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Als inwoner van het dorp Oudega (Smallingerland) ben ik het niet eens met de plannen voor 
gaswinning in mijn omgeving. De uitbreiding en de verlenging van de productie van gas die 
voorgesteld worden in de aanvraag instemming winninsplan Leeuwarden-101. Ik hoop dat u 
het instemmingsbesluit, dat u voornemens bent te nemen, wilt vernietigen. Hierbij mijn 
motivatie. 
 
Met mijn gezin woon ik in Oudega. Wij waarderen de rust, de ruimte, de frisse lucht en de 
natuur om ons heen. Ons huis staat stevig, de muren zijn intact, de kelder is droog. Het 
gevoel van veiligheid is een belangrijk fundament van ons levensgeluk. Ik moet er niet aan 
denken dat ons huis schade zou oplopen als gevolg van gaswinning. De kans op 
aardbevingen in deze omgeving wordt klein geacht. Maar afgelopen zondagochtend 23 
februari was er een aardbeving in Opende met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter. 
Hemelsbreed ligt dit dorp nog geen vijftien kilometer bij ons vandaan.  
 
De situatie in de provincie Groningen is tekenend voor hoe de overheid is omgegaan met de 
problemen als gevolg van het naar boven halen van het gas. Het heeft jaren geduurd voordat 
de oorzaak van aardbevingen bij de gaswinning werd gelegd. Die problemen zijn te laat 
erkend en worden nu pas ‘opgelost’ met schadevergoedingen. Het herstel van de huizen 
duurt nog jaren. Dat geldt ook voor het herstel van vertrouwen van de Groningers in de 
overheid.  
 
Schade aan de grond en het huis is één ding, van nog groter belang vind ik de toekomst van 
onze kinderen en kleinkinderen. Met het winnen van fossiele brandstoffen en het aanboren 
van nieuwe velden zijn wij op de verkeerde weg. De opwarming van de aarde is een feit. De 
klimaatverandering zien wij hier dichtbij al in het veenweidegebied dat door de verdroging 
aan het inklinken is. Gaswinning zou nog een extra aanslag op de bodem betekenen. De 
winning van gas, hier de omgeving van Oudega, Earnewâld, Nijega en Opeinde, staat naar 
mijn mening haaks op de overgang naar een alternatieve, duurzame manier van 
energievoorziening.  
 
In 2015 is in Parijs door wereldwijd de meeste landen het klimaatakkoord ondertekend. Ook 
door Nederland. Op termijn zal er geen aardgas meer gebruikt worden, was het voornemen. 



In plaats van serieus werk te maken van de overgang naar alternatieve energievormen is het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog steeds bezig met nieuwe gaswinning. Het 
Canadese bedriuw Vermilion zou volgens de ontwerpbeschikking de productiecapaciteit en -
termijn mogen uitbreiden. Deze handelswijze van de minister is strijdig met het 
klimaatakkoord van Parijs. De rijksoverheid heeft naar mijn mening een voorbeeldfunctie in 
de energietransitie naar alternatieve vormen. Dat mag je ook verwachten van een rijk land 
als Nederland.  
Wat duurzame energie en energiebesparing betreft had ik meer visie verwacht van het 
kabinet. De visie die minister Wiebes in de media laat horen, gaat vaak over het gebruiken 
van gas. Als wij ons eigen gas niet delven en gebruiken, zal het geïmporteerd moeten 
worden uit het buitenland, en ‘dat transport is niet klimaatvriendelijk’, zei hij op 10 oktober 
2019 in het Tvprogramma Eén Vandaag.  
Het is geen goed argument om dan maar de gaswinning uit de kleine velden (in de omgeving 
van Earnewâld, Oudega, Opeinde en Nijega) op te schroeven. Het gas dat hier onder de 
grond zit, zou in amper een week verbruikt worden door de Nederlandse huishoudens. 
Moeten wij daarvoor al die risico’s lopen van miljeuschade en bodemdaling? Nee, daar 
zitten wij niet op te wachten. 
 
In de berichten van het ministerie en van het bedrijf Vermilion wordt steeds beweerd dat de 
schadelijke gevolgen van gaswinning in dit veenweidegebied zeer klein zullen zijn. De 
omstandigheden van de kleine Friese gasvelden zijn anders dan die van het grote veld bij 
Slochteren. De woorden van de overheid en van Vermilion over financiële vergoedingen bij 
mogelijke schade, stellen mij niet gerust. De gevolgen van gaswinning kunnen veel groter 
zijn dan nu gedacht. Onderzoek van de vier noordelijke regionale omroepen (4 november 
2019) heeft uitgewezen dat officiële gegevens over mijnbouw vol fouten zitten. 
Adviesrapporten spreken elkaar tegen, Europese richtlijnen worden niet nageleefd, 
milieuvergunningen worden niet aangevraagd.  
 
Net als de meeste inwoners van de genoemde dorpen, de betrokken gemeenten, de 
provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân ben ik tegen nieuwe gaswinning. Met deze 
zienswijze teken ik protest aan tegen het onderzoek in de velden Leeuwarden-101, 
Eernewoude en Leeuwarden-Nijega en de gaswinning die daar mogelijk op volgt. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 

  



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:    

Plaats en datum: Smalle Ee, 18 november 2019 

2 0 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 

(kenmerk DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy 

Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de 

productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 

winningsplan (gedateerd 8 december 2017). 

Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, 

langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen 

huis één van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je 

huis in het geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Vermilion heeft halverwege dit jaar vlakbij onze woonplaats Smalle Ee met dynamiet een 

seismologisch onderzoek gedaan. Ze hebben toen dynamiet gebruikt voor veengrond. Dit 

met als gevolg dat er een soort van kleine aardbevingen zijn ontstaan. In ons dorp zijn 3 

bewoners die daardoor schade hebben opgelopen aan hun huizen. Die schade liep uiteen 

van verzakking tot barsten in de muur. Onze grondsoort in Smalle Ee is zandgrond waardoor 

Vermilion dit helemaal verkeerd heeft ingeschat. Dit vind ik een kwalijke zaak. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door 

mijnbouw is opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade hebben 

gekregen. 

Als belanghebbende wil ik daarom deze zienswijze kenbaar maken. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke 

woning en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen 

en opstallen in de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij 

betreft bij elke woning in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 
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Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en 

niet tot uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE· 

WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de 

gaswinning ter plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het 

beëindigen van het winnen van fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Handte�ing: 

Naam:  

Datum en Plaats: 

1 L Î 1 \ (.., �<{ VIA k ' 

��VVLcL l� C( 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam: 

Adres: 

Plaats en datum: Sumar, 18 ovember 2019 

Z 0 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, Eala, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van Gemeente Tytsjerksteradiel en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één 

van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis, in het 

geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Eala is Fries voor Lectori Salutem, heil de lezer. Heil is wezenlijk voor menselijk welzijn. Ik ben als 

inwoner van Gemeente Tytsjerkersteradiel van mening dat ons heil en welzijn in het geding is. Het 

roeren in onze ondergrond wordt langer uitgevoerd. Onze bodem kan dus nog niet tot rust komen. 

Deze rust van de ondergrond is een absolute voorwaarde voor een vaste en stabiele grondslag. Deze 

grondslag is de basis van de draagkracht van onze bodem. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het 

uitfaseren van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is 

in dit opzicht strijdig. 

• Wij zijn zelf sinds 3 jaar helemaal over gestapt op elektriciteit en hebben daar veel in 

geïnvesteerd omdat we dit heel belangrijk vinden voor klimaat en milieu. Wij nemen dus 

onze verantwoordelijkheid!! 
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Wij vinden het daarom ook onterecht dat wij als individu van het gas worden gedwongen, 
maar wel worden opgezadeld met de nadelen van de intensivering van de gaswinning voor 
onze medemens onder ons huis. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp
instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. 

De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en dienen naar mijn idee daarom zwaarwegend te 
zijn bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit, maar is dat in de documenten en adviezen naar 
mijn idee onvoldoende. 

• Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee 
gewogen. Te denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen 
of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage 
van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te denken aan 
gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en 
zorgen. 

Voorzorgheginsel 

• Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 
bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen/ons huis! Bodemdaling is al een 
probleem in het wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning 
gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de 
effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het 
voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp
instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Gaswinning leidt tot gasgebruik en gasgebruik leidt weer tot C02-uitstoot. Opwarming van 
de aarde als gevolg van C02-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen is 
bedreigend voor het leven op aarde. De overheid heeft als plicht om haar inwoners te 
beschermen en niet op de kleine schaal waardoor wij zijn getroffen met ons gasloos huis. Dit 
moet ook op grotere schaal worden toegepast en niet alleen tegen de individu! De transitie 
van fossiele energie naar duurzame energie is noodzakelijk om de opwarming van de aarde 
te stoppen. Nieuwe, meer of langere gaswinning is strijdig hiermee, daarom verzoek ik de 
minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

Grond- en drinkwater 

• Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen 
Natura 2000 gebieden zoals de Älde Feanen en Van Oordt's Merksen als de aanwezige 
veenweidegebieden. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 
instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels toegenomen. De 
kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige gehanteerde model 
berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

Wetgeving 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 
door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 
incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 
noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 
de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 
vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 
milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 
verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 
in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 
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verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen

Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeel baar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden

Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn 

ingesloten. Over de status van winput LEW-102-52 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

52 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4/ Leeuwarden-101 put 

LEW-101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende beoordeel baar. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

Veiligheid 
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• Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en 

aantallen slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de 

langere termijn. Ik ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit 

effecten op drink- en grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten 

worden tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning 

onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van 

veilig drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens 

temeer daar er voor de leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden 

zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen. 

• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 

kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

• Niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied (Nij Beets) ligt. Het is 

onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed. Ik verzoek de minister om de risico's in samenhang te 

beoordelen en daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Ik ben van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig 

voorbereid en weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de 

voordelen van de gaswinning opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang 

van veiligheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente voldoende is beoordeeld. 

Thema bodemdaling en schade 

U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast willen zien. 

U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 
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Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten Westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat mag nooit en te nimmer in onze omgeving 

plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 
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afbeelding 2 ondergrond westelijk van Drachten met breuklijnen 

afbeelding 3 ondergrond midden provincie Groningen met breuklijnen 

Thema angst en onvrede 

Ervaring seismologisch onderzoek 

26-10-17: seismologisch onderzoek. Ontploffing Smalle Ee als gevolg van verkeerd gebruik van 

dynamiet. De drie schade gevallen werden pas na tussenkomst wethouder/bestuurslid dorpsbelang 

vergoed. 
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• Vervelend voorgevoel al in het voortraject (of mijnbouwschade wel wordt vergoed) 

• Krijgt boven gasbel wonende burger inzicht over onderzoeksresultaten, of wacht Vermilion 

op verplichte wettelijke termijn? (5 jaar) 

!<.ons op schade aan de woning 

Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat 

bij slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. 

• Ik wil weten aan welke woning aan een 0-meting mijn woning is gerelateerd. Meting is 

sowieso niet representatief, want mijn woning kan op een breuklijn in de aarde liggen. 

• Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 100 

jaar probleemloos. Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn huis 

schade oploopt. Waarom moet ik dat zonder voordeel voor mij accepteren? 

• Ik wil de kans houden om ooit te verhuizen, waarbij de waardeontwikkeling van mijn woning 

buiten mijn schuld om geen belemmering mag worden. Een Oost-Groninger heeft financieel 

gezien niet eens de keuze naar een ander deel van het land te verhuizen (maar zit vast). 

Burgers boven beoogde nieuwe gasputten hebben geen voordeel aan winning onder hun huis; 

mogelijke nadelen worden niet automatisch vergoed. 

• Ik heb er moeite mee dat de winsten worden afgeroomd richting Canadese aandeelhouders. 

• Er is nog geen wetgeving die garandeert dat ik mogelijke schade vergoed krijg. 

• De huidige regelgeving behelst dat - bij mogelijke schade - de burger moet aantonen dat de 

schade door Vermilion ontstaat. Vermilion hoeft niet aan te tonen dat zij niet schuldig is. 

(Irritant/omgekeerde wereld?) 

Gemeenterood is tegen 

31 leden van de gemeenteraad van Smallingerland (dus alle!) hebben in 2018 tegen nieuwe 

gaswinning gestemd. 

• Ik heb veel moeite met het "verdeel-en-heers" beleid van 2e Kamer. Afkeer politiek wordt 

gezaaid als gevolg van kleineren van burgers Groningen. Ik voel me de volgende burger die 

niet gehoord wordt. 

Schocie op de longe termijn 

Voorvallen in binnen- en buitenland wijzen uit dat schade zich decennia na boring kunnen 

openbaren. 

• Het beangstigt me dat mijn (klein)kinderen last kunnen krijgen van een - niet bewezen -

onberispelijke put. De SodM moet namens mij als burger toch minimaal aan Vermilion een 

onderzoek daartoe eisen, procesbewaking door SodM zelf. 

Betrouwboorheid van Vem11/Jon 

In het grensgebied van Friesland, Overijssel en Drenthe blijkt Vermilion in 2018 veel meer gas heeft 

gewonnen dan het winningsplan toestond. Amateurs bewaakten via output van Vermilion zelf de 

productie en bleken op hogere productie uit te komen dan mocht. 
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• Ik word er in de kern zenuwachtig van wanneer Vermilion meer gas sneller wint, waardoor 

de kans op bevingen toenemen. Ik verlies mijn vertrouwen in SodM. Die moet er voor mij 

zijn! 

Le1<ke ,;utten 

In onze gemeente en buurgemeente zijn in het verleden 38 putten geslagen, maar nadien is er nog 

geen enkele onderzocht of deze lekt of niet. 

• Ik voel me onveilig met deze situatie, want er is geen zekerheid dat er rond mijn huis geen 

sink-hole (zinkgat) ontstaat. 

Bodemau11n�1 

De bodemdaling in ons gebied beschrijft Vermilion op een - voor mijn gevoel - bagatelliserende 

wijze. 

Verqvnninqsprocedure 

• Schademeldingsprocedure onduidelijk 
• Er zijn meerdere loketten naar gelang de oorzaak (aardbeving vs bodemdaling). En 

daarnaast is er bovendien variatie in het leveren van bewijslast naar gelang de 

schade-oorzaak en ook de regio waar men woont. Bovendien kunnen betrokken 

instanties qua schade-oorzaak naar elkaar doorverwijzen waardoor het schadeproces 

niet transparant en onverantwoord langdurig wordt. Of er wordt in het geheel geen 

schade uitgekeerd indien niet vastgesteld wordt wie de schadeveroorzaker is. 

• Gebrekkige participatie Burgers 
• In de eerste fase worden de winningsplannen door EKZ en het mijnbouwbedrijf 

afgestemd. Daarna volgt er een adviesronde van lagere overheden en 

belanghebbende organisaties zoals het Waterschap. Vervolgens wordt er een 

(voorlopige) goedkeuring door EKZ gegeven. Hierna pas krijgt de burger nog een 

mogelijkheid tot inspraak. Zoals in de praktijk is gebleken levert dit een zeer kleine 

kans op aanpassing van de plannen. Mijns inziens dient er overleg vooraf plaats te 

vinden. Het gaat immers om voor de burger om één van de belangrijkste zaken; 

zijn/haar Leefomgeving. De betrokkenheid van de bewoners is hierdoor 

gemarginaliseerd. Het vertrouwen in de winningsplannen en de gevolgde procedure 

is daardoor nihil. En daarmee staat door het ontbreken van een gevoel van serieuze 

inspraak het vertrouwen in de politiek steeds meer onder druk. 

• Ingewikkelde vergunningsprocedure /  Technische aard winningsplannen 
• De winningsplannen (ondergronds) zijn van een dermate technisch niveau dat ze 

voor de gemiddeld ontwikkelde burger nauwelijks zijn te begrijpen. Daarnaast 

dienen ook de omgevingsvergunningen (bovengronds) mee in beschouwing te 

worden genomen. Een goed gefundeerde mening wordt daardoor lastig laat staan 

een adequaat onderbouwde zienswijze. 

• De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de 

burgers in het winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. En het niet serieus nemen 

van de wezenlijke belangen die er spelen zowel in mentale als materiële zin bij de bevolking 

ondermijnen het gevoel van rechtszekerheid en hollen het vertrouwen in de democratie 

steeds verder uit door het ontbreken van voldoende inspraak. De gevoelige conclusies blijft 

over dat je als inwoner in een winningsgebied slechts de lasten mag dragen maar niet de 

lusten die vooral in andere delen van het land worden geïnvesteerd. 
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• Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er 

zijn geen significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en 

wil je gedegen geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. 

Immers de impact is groot mocht zich wel schade door bodemdaling of zelfs een 

aardbeving voordoen. Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote invloed 

op de woon beleving en dit hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te worden 

door belanghebbende partijen zoals de mijnbouwbedrijven en het ministerie van 

EKZ. 

In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden 

van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de 

bewoners van gaswingebied Leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient 

te worden. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in 

de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, wil ik dat bij elke woning in het 

wingebied een nulmeting plaatsvindt. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 
gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Naam:  
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden :101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Nijega, 19 november 2019 

2 0 NOV 2019 

Betreft: Zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Leeuwarden 101 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij maak ik kenbaar dat er naar mijn mening, in mijn woonomgeving, geen verdere gaswinning 
moet plaatsvinden. 

In 1983 heb ik de woning Hegewei 32, te Nijega betrokken. Toen een woning zonder scheuren in de 
muren en zonder trillende deuren. 

Helaas zijn er in de afgelopen jaren meerdere scheuren in meerdere muren verschenen. Bij sommige 
scheuren valt inmiddels het stucwerk van de muur. Bovendien trillen, met tussenpozen, een aantal 

binnendeuren. Dit zijn heftige,-sneffe1rilfingen. - " . - · - - ---··· ----

Om nog verdere schade aan de woning te voorkomen moet er naar mijns inziens geen verdere 
gaswinning plaatsvinden in de omgeving van deze woning. 

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze brief. 

Met vriendelijke groet, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 2 0 NOV 2019 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:    

Plaats en datum: Drachten, 18 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 

19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie zoals 

voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 december 2017). 

Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer aanhoudende 

gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn belang en mijn motivering vindt u in 

onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één van de 

voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het geding is als er in de 

ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is opgetreden 

geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren van 

aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u 

derhalve nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. Bij de 

risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee gewogen. Te denken valt niet 

alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen of infrastructuur door trillingen, bevingen of 

bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te 

denken aan gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en zorgen. 

Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering en daarmee 

gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat het gebied niet geschikt is voor 

een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds 

zorgelijk aan het dalen is door andere ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende 

inzichtelijk zijn gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte-ontwatering te maken 

heeft met bodemdaling, ben ik van mening dat het gebied niet geschikt is voor activiteiten die de bodem nog 

verder doen dalen, waaronder gaswinning. 
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Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot bodemdaling. 
Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het wingebied. Door 
inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand 
kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening 
dat het voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te 
vernietigen. Mogelijke (lange termijn en cumulatieve) effecten op grond- en drinkwater door bodemdaling of 
uitstoot dan wel door het inbrengen van hulpstoffen (chemicaliën) in de diepe ondergrond zijn naar mijn idee 
onvoldoende in kaart gebracht, en (sluipende) effecten op langere termijn op de gezondheid van mij en andere 
inwoners van mijn gemeente onvoldoende uitgesloten. Ik ben van mening dat drink- en grondwaterveiligheid 
een veel prominentere rol bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu gekregen heeft. 

Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen Natura 2000 
gebieden zoals de Aide Feanen en Van Oordts Merksen als de aanwezige veenweidegebieden. De beoordeling 
van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de 
inzichten zijn inmiddels toegenomen. De kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige 
gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid door een paragraaf 
ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 
laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir 
wordt verbeterd, waardoor de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich 
samenvatten in de vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 
milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in verontreinigingen van de 
bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter 

broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun 
oorsprong tijdens het boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 
lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring van Sleen-1 (1950) is 
een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out 
tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een 
volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij 
Monster, Annerveen-Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 
buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere winningsvormen, zoals bij 

zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie 
(Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het winningsplan heeft 
betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in een andere gesteentelaag via 
mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-S2), Nijega 4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en 
NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn 
terughoudend in hun adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare 
hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, 
permeabiliteit), saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 
productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende beoordeelbaar. 
Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente Westerveld als 
Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het overschrijden van de vergunde 
hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie van het winningsplan een goede borging van de 
monitoring en een plan van aanpak van Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde 
hoeveelheid aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden verzoek ik 
de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 
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Vermilion heeft op 19-09-19toegegeven dat er 42% kans is op kleine bevingen tot een kracht van 2,5 

Een statistisch flinke kans op beving boezemt angst in, terwijl gaswinnen uit NL continentale plat geen beving 

op land veroorzaakt. 

Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met het ministerie is de afspraak gemaakt dat bij 

slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. 

Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 30 jaar probleemloos. 

Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn huis schade oploopt. Waarom moet ik dat 

zonder voordeel voor mij accepteren? 

In Groningen blijken de meeste aardbevingen zich voor te doen op breuklijnen en het is in die provincie bekend 

waar die breuklijnen liggen. Ik wil als burger, levend rond de 38 Smallingerlandse putten, inzicht omtrent de 

geologische bodemgesteldheid, maar tot nog toe krijg ik dat niet. Ik voel me onveilig. Ik voel me veiliger 

wanneer EZK deze gegevens publiceert, zoals toenmalig minister Kamp dat voor de Groningers heeft geregeld. 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te realiseren om 

voorkomens te exploiteren die onder de huidig beboorde putten liggen. Ik krijg een zeer onprettig gevoel dat 

men bijvoorbeeld op 200 meter diepte in een mogelijk lekkende put een aftakking maakt. Ik wil dat SodM 

regelt dat de putten van waaruit een side-track zal worden geboord eerst controleert op onberispelijke 

cementatie (en dat Vermilion daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Ik woon op 6 kilometer van de plaats waar mijn drinkwaterleverancier, Vitens, een nieuwe bron - iets zuidelijk 

van Boornbergum - wil aanslaan. 

In de gemeente Weststellingwerf staat in het Vermilion-winningsplan dat ze een side-track overwegen op een 

diepte van 200 meter vanuit een oude put. Vitens drinkwaterbronnen reiken soms ook tot 200 meter diepte. 

Ik vind het heel vervelend dat als gevolg van veranderde drukverschillen in gasputten die worden 

leeggehaald, ondergrondse waterlopen kunnen veranderen (en dus naar drinkwaterbronnen kunnen 

lopen). 

Ik verlang daarom van TNO of SodM dat zij garandeert dat zijn ondergrondse waterlopen ter plaatse 

controleert zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater zich vermengt met het water 

van de Vitens bron. 

Drukverschil in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 220 bar op stond, na 

winning ineens maar 100 bar druk geven. Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans 

op bevingen, tevens kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit 

verontrust me. 

Ook al zouden er geen ondergrondse waterstroming komen, chemie blijft eeuwenlang in de grond zitten op 

een plek waar dit vroeger niet zat. Het voelt onveilig aan dat dit onder mijn huis uiteindelijk naar boven kan 

komen (natuurwet: weg van de minste weerstand). 

In onze gemeente zijn in het verleden 38 putten geslagen, maar nadien is er nog geen enkele onderzocht of 

deze lekt of niet. Ik voel me onveilig met deze situatie, want er is geen zekerheid dat er rond mijn huis geen 

sink-hole (zinkgat) ontstaat. 

De bodemdaling in ons gebied beschrijft Vermilion op een - voor mijn gevoel - bagatelliserende wijze. Het voelt 

voor mij onveilig dat mijn huis op een breuklijn kan liggen: indien er dan bodemdaling plaatsvindt als gevolg 

van extra gaswinning, dan kan er zelfs een breuk ontstaan in mijn huis. 

De informatievoorziening schiet op de volgende punten te kort: 

Vindbaarheid documenten is slecht 

• Het is (bijna) onmogelijk om als gewone burger laagdrempelig aan de concrete 

winningsplannen te komen 
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Late publicatie 

• De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf en EKZ de plannen reeds 

hebben afgestemd 

Onvolledige plan 

• Bovendien laten de gepubliceerde plannen nog belangrijke onderwerpen open. Als voorbeeld 

geldt Actualisatie Winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen {06-08-2018) pagina 19 waarin 

"mogelijke zijtakken" (sidetracks) worden vermeld zonder deze verder te concretiseren laat 

staan of dit definitief de winningsmethode wordt of dat dit nog een geheel 

nieuwe/gewijzigde methode wordt. 

• De burger weet niet exact hoe er gewonnen wordt. Op basis hiervan kan er geen voldoende 

gefundeerde risicoafweging worden gemaakt laat staan een concreet bezwaar worden 

ingebracht. 

Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er zijn geen 

significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en wil je gedegen 

geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. Immers de impact is 

groot mocht zich wel schade door bodemdaling of zelfs een aardbeving zich voordoen. 

Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote invloed op de woonbeleving en dit 

hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te worden door belanghebbende partijen zoals de 

mijnbouwbedrijven en het ministerie van EKZ. 

Ondoorzichtigheid plannen 

• Velden die verderop gelegen zijn en niet direct in de buurt van de eigen woonplaats hebben 

ook effect op de bodemdaling. Door onduidelijke naamgeving van velden en putten is niet 

altijd even duidelijk welke velden in de buurt liggen en gevolgen hebben voor je eigen 

woonerf. Zo kan het voorkomen dat winningsplannen aan je voorbijgaan terwijl die toch van 

directe invloed zijn op je woonomgeving. Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid (Opeinde ligt 5 km 

buiten Drachten) terwijl deze in een wijk van Drachten ligt. 

Schademeldingsprocedure onduidelijk 

• Er zijn meerdere loketten naar gelang de oorzaak (aardbeving versus bodemdaling). 

Daarnaast is er bovendien variatie in het leveren van bewijslast naar gelang de schade

oorzaak en ook de regio waar men woont. Bovendien kunnen betrokken instanties qua 

schade-oorzaak naar elkaar doorverwijzen waardoor het schadeproces ondoorzichtig en 

onverantwoord langdurig wordt. Of er wordt in het geheel geen schade uitgekeerd indien 

niet vastgesteld wordt wie de schadeveroorzaker is. 

Gebrekkige participatie burgers 

• In de eerste fase worden de winningsplannen door EKZ en het mijnbouwbedrijf afgestemd. 

Daarna volgt er een adviesronde van lagere overheden en belanghebbende organisaties zoals 

het Waterschap. Vervolgens wordt er een (voorlopige) goedkeuring door EKZ gegeven. Hierna 

pas krijgt de burger nog een mogelijkheid tot inspraak. Zoals in de praktijk is gebleken levert 

dit een zeer kleine kans op aanpassing van de plannen. Mijns inziens dient er overleg vooraf 

plaats te vinden. Het gaat immers om voor de burger om één van de belangrijkste zaken; 

zijn/haar Leefomgeving. De betrokkenheid van de bewoners is hierdoor gemarginaliseerd. 

Het vertrouwen in de winningsplannen en de gevolgde procedure is daardoor nihil. En 

daarmee staat door het ontbreken van een gevoel van serieuze inspraak het vertrouwen in 

de politiek steeds meer onder druk. 

Ingewikkelde vergunningsprocedure/ Technische aard winningsplannen 

• De winningsplannen (ondergronds) zijn van een dermate technisch niveau dat ze voor de 

gemiddeld ontwikkelde burger nauwelijks zijn te begrijpen. Daarnaast dienen ook de 

omgevingsvergunningen (bovengronds) mee in beschouwing te worden genomen. Een goed 

gefundeerde mening wordt daardoor lastig laat staan een adequaat onderbouwde zienswijze. 
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In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger gaswingebied 

hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden van de "omgekeerde 

bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de bewoners van gaswingebied 

Leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient te worden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot uitbreiding 

of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 

2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen 

en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Naam: 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:   

Adres:  

Plaats:  

Datum: 18 november 2019 

2 0 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winnlngsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Mijn woning ligt aan randen van wingebieden. 

De ervaring leert dat in Groningen de meeste aardbevingen zich voordoen aan randen en op 

breuklijnen van wingebieden. 

Woningeigenaren uit Groningen hebben tientallen jaren moeten aantonen dat er schade door 

gasboring en -winning is veroorzaakt, hierdoor hebben zij tot aan de interventie van Minister Kamp 

tevergeefs geprocedeerd. 

Bovengenoemde heeft mij doen besluiten om mijn zienswijze aan u voor te leggen, zie onderstaande 

punten: 

1. Indien er schade aan mijn woning ontstaat en er geen opnamerapport van de woningen is 

gedeponeerd wordt de bewijslast bijna onmogelijk. Ik wil weten of mijn woning opgenomen 

wordt en wil inzage in het opnamerapport. Ik weet dat een opname geen uitsluitsel geeft 

over de aansprakelijkheid van de schade maar zonder rapport is deze nog veel moeilijker aan 

te tonen. 

2. Omdat mijn huis 152 jaar geleden gebouwd is blijkt dat statistisch gezien de kans op schade 

bij een nieuwe boring 42% is. 
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3. Ik heb mijn leven lang hard gewerkt om deze woning te kunnen bekostigen en te 

restaureren, tevens is dit een essentieel onderdeel van de financiële dekking van mijn 

pensioen. Enige negatieve waardeontwikkeling mag niet op mij of mijn medebewoners 

afgewenteld worden. 

4. Er is nog geen wetgeving die garandeert dat mogelijke schade vergoed wordt. 

s. Ervaringen uit binnen- en buitenland wijzen uit dat bodemdalingen, -trillingen en -vervuiling 

en de daarmee gepaard gaande schade zich decennia lang na boring nog kunnen voordoen of 

aan het licht komen. Hierover is nog geen wetgeving die garandeert dat deze mogelijke 

schade ook vergoed wordt. 

6. Er wordt wel gesteld dat er sprake is van een onberispelijke put maar is hier wel voldoende 

ondenoek naar gedaan? Heeft de SodM namens mij en andere burgers geregeld dat ereen 

onafhankelijk onderzoek uitgevoerd wordt? Immers als Vermilion dit onderzoek uitvoert dan 

keurt de slager zijn eigen vlees en zijn de betrouwbaarheid en transparantie in het geding. 

7. Het bevreemdt mij dat er geen besluit genomen is om mij gelijk aan de bewoners in 

Groningen te behandelen. In Nederland moeten burgers met gelijke rechten behandeld 

worden conform de Algemene wet gelijke behandeling die in artikel 1 van de grondwet al 

behandeld wordt. Minister E. Wiebes geeft geen duidelijkheid in de afhandeling van schades 

of deze op een gelijke wijze be- en afgehandeld worden als in Groningen. Dit is een slechte 

zaak want er wordt nu met twee maten gemeten en dit is niet conform de AWGB. 

In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen door middel van de omgekeerde 

bewijslast. Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de bewoners van 

gaswingebied Leeuwarden-101. Ik stel hierbij dat deze ongelijkheid opgeheven dient te worden 

conform de AWGB. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een opnamerapport vooraf van elke 

woning en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en 

opstallen In de toekomst aantoonbaar vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning in 

het wingebied een opname plaatsvinden. 

Hierbij doe ik een beroep op u, om het Ontwerp-lnstemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 

(kenmerk DGl<E-WO / 19241256), gedateerd 9 oktober 2019, te vernietigen en niet tot uitbreiding 

en verlenging van de gaswinning over te gaan. 

Handtekening: 

Naam:   
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

1 nspraakpunt winn ingsplan Lee uwarden-101 

Postbus248 

2250 AE Voorschoten 

De Tike, 18 november2019 

2 D NDV 201!1 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluitwinningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-W0/19241256) gedateerd 10 oktober 2019 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij als inwoners van de gemeente Smallingerland, het winningsgebied, zijn het niet eens met de 

uitbreiding en verlenging van de gasproductie door Vermilion Energy Netherlands BV. Wij maken ons 

ernstige zorgen over de grote gevolgen bij een eventuele hervatting van de gaswinning. Daarom 

verzoeken wij u om het voorgenomen instemmingsbesluit (kenmerk DGKE-W0/19241256) te 

vernietigen en niet in te stemmen met een gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of 

verhoging van de productie. Als belanghebbenden willen wij daartoe onderstaand onze zienswijze 

puntsgewijs kenbaar maken. 

• Grond- en drinkwater 

We kunnen met zijn allen niet ontkennen dat het klimaat aan het veranderen is, 

weersomstandigheden worden steeds extremer. Lange periodes van droogte worden afgewisseld 

door periodes met intense regenval. De laatste jaren zijn de zomers steeds d roger en de verwachting 

is dat de zomers nog droger gaan worden dan gedacht (Toekomstige zomers mogelijk droger dan 

gedacht, KNMI, 03 juli 2018). Afgelopen zomers is er vanuit de drinkwaterbedrijven alarm geslagen 

omtrent de voorraad drinkwater. Het veranderende klimaat zou dus ernstige gevolgen kunnen 

opleveren voor het grondwaterpeil en de zekerheid van drinkwater. Anderzijds is er aangetoond dat 

een hervatting van de gaswinning hand in hand gaat met een bodemdaling en een daling van de 

grondwaterspiegel. Het hervatten van de gaswinning zou dus in de nabije toekomst de grond- en 

drinkwater problematiek kunnen versterken. Naar ons idee zijn deze cumulatieve effecten op grond

en drinkwater door bodemdaling ten gevolge van gaswinning en een veranderend klimaat 

onvoldoende in kaart gebracht. 

Ten tweede zijn de verontreinigende gevolgen van de hervatting van de gaswinningsactiviteiten voor 

het waterwinningsgebied van gemeente Smallingerland onvoldoende onderzocht. Kans op vervuiling 
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van drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater door de uitstoot dan wel inbrengen van 

hulpstoffen (chemicaliën) zijn onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met 

onderling verbonden gebieden. Het opnieuw boren naar diepere gaslagen brengt dus onnodig 

seismisch risico met zich mee. Voldoende schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte, de 

mens kan niet één dag zonder schoon drinkwater. Zeker nu de kwaliteit van bestaande bronnen 

achteruit gaat, krijgen wij een onprettig gevoel over de kwaliteit van ons toekomstig drinkwater 

(Verzilting Vitensdrinkwaterbron 'Noordbergum'). Wij verzoeken daarom om de grond- en 

drinkwaterveiligheid een prominentere rol te laten spelen bij de voorbereiding van het 

instemmingsbesluit. Zo lang er niet ingestaan kan worden voor de kwaliteit en kwantiteit van 

drinkwater moeten er nu geen onnodige risico's genomen worden. 

• Veiligheid omwonenden 

Veiligheid is naar onze indruk nu te veel georiënteerd vanuit calamiteiten en aantallen slachtoffers 

per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de langere termijn. Wij zijn van 

mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit de volksgezondheid. Volgens het 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt er al sinds 1978 gas gewonnen uit de gasputten in onze 

gemeente. Dat betekent dat het merendeel van de putten al bijna42 jaar oud zijn en er dus een 

aanzienlijke kans bestaat dat de putten gevaarlijke stoffen lekken in de bodem en grond- en 

drinkwater. Immers de kwaliteit van bouwproducten en bouwtechnieken van omstreeks 1978 staat 

in schril contrast met de huidige technieken. Er is verder ook nooit gecontroleerd of de putten lekvrij 

zijn. 

Een lek in een put is vaak moeilijk te detecteren en daardoor kan het omliggende milieu lang 

blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen. De gaswinningsput kan een verscheidenheid aan stoffen 

lekken waaronder kankerverwekkende stoffen, zware metalen en delfstoffen zelf. Als we dan kijken 

naar Groningen waar al voor langere tijd gas gewonnen wordt, is er een verband te zien tussen het 

gaswinningsgebied en het cluster van gemeenten met een hogere sterfte door kanker(Sterfte aan 

kanker per gemeente 2013 - 2016, Volksgezondheidenzorg.info, Rijksoverheid). Bij de gemeenten 

Leeuwarden, Tytsjerksteradiel en Smallingerland is ook een dergelijk verband zichtbaar tussen sterfte 

door kanker en gaswinning. Daarom maken wij ons dus zorgen om de sluipmoordenaar kanker in de 

mantel der gaswinning, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze kinderen en hun kinderen. Wij 

willen voor hen allemaal een veilige en schoneleefomgeving,dit ietswaar ze recht op hebben. 

Ook kunnen zware metalen als sluipmoordenaar geclassificeerd worden. Het probleem van zware 

metalen is dat ze in erg lage hoeveelheden kunnen voorkomen in bijvoorbeeld drinkwater. Dit zijn 

zulke lage hoeveelheden dat ze niet of nauwelijks te detecteren zijn met de huidige 

meetmethodieken. Ook van lage hoeveelheden kunnen mensen ziek worden, omdat zware metalen 

stapelen in het menselijk lichaam. Op het moment dat een bepaald niveau bereikt is kunnen er 

ziekte- en vergiftigingsverschijnselen optreden. Het gevaar van lekkende stoffen uiteen gasput 

beperkt zich niet alleen tot de lokale inwoners maar kan ook implicaties hebben voor mensen die 

verwerkte landbouwproducten uit de gaswinningsregio consumeren. Tot slot is Vermilion 

voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in de diepe ondergrond aan te brengen. Er 
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is onvoldoende bekend welke zuren dat zijn en welke effecten er op langere termijn dan kunnen 

optreden ten aanzien van de gezondheid. 

Wij zijn van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig voorbereid 

en weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de voordelen van de gaswinning 

opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang van veiligheid van ons en andere 

inwoners van onze gemeente voldoende is beoordeeld. 

• Gevolgen natuur en milieu 

Het beoogde gaswinningsgebied wordt ge kenmerkt door veenweide, dit type landschap is 

karakteristiek voor Friesland. Er zijn verschillende begrippen die een relatie hebben met de Friese 

veenweide zoals; stamboekvee, kievitsei en fierljeppen. De veenweide wordt gekenmerkt door een 

hoge biodiversiteit en een vruchtbare bodem. Veenweide heeft dus een hoge intrinsieke waarde 

zowel op cultureel als op ecosysteem vlak. Helaas is het een kwetsbaar ge bied, dat door diept e

ontwatering te maken heeft met bodemdaling wat resulteert in afbraak. De beoogde gaswinning 

gaat de bodem nog verder doen laten dalen. Het is daarom aannemelijk dat gaswinning gaat leiden 

tot een versnelde afbraak van de vee nweide. Dit is onwenselijk omdat het negatieve gevolgen heeft 

voor de biodiversiteit, cultureel erfgoed en het verhoogt de C02 uitstoot door versnelde 

veenoxidatie. Verder is het gezien de huidige klimaatverandering een zorgelijke ontwikkeling dat de 

bodem versneld gaat dalen terwijl de zeespiegel stijgt. Wij zijn daarom van mening dat onze 

woonomgeving niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning en verzoeken u daarom het te 

heroverwegen. 

• Andere gebruiksvormen ondergrond 

Met het oog op de toekomst en de verwachte energietran sitie missen wij een goede afweging op het 

gebied van andere gebruiksvormen van de ondergrond. Er is alleen rekening gehouden met een 

bestaande opsporingsvergunning voor geothermie van Fryslän Campina. Geothermie is een erg 

interessante alternatieve bron van energie, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zou 

geothermie kunnen voorzien in 40% van de verwarmingsbehoefte per jaar. Het zou uitermate zonde 

zijn als het toepassen van geothermie, voor ons en de inwoners van gemeente Smallingerland als 

collectief, bemoeilijkt zou worden doordat gaswinning onze woonomgeving ongeschikt maakt voor 

deze duurzame oplossing voor de toekomst. 

• Schade aan woningen en waardevermindering 

Er is geen twijfel over mogelijk dat gaswinning leidt tot bodemdaling en bodemtrillingen die schade 

doet veroorzaken aan woningen. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 

wordt er een significante bodemdaling beschreven ten gevolge van de gaswinning. Daarnaast is er 

ook beschreven dat de gaswinningsactiviteiten zullen leiden tot bodemtrillingen. Op 19-09-2019 

heeft Vermilion zelfs toegegeven dat er 42% kans is op het ontstaan van bevingen met een kracht 
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van 2,5 op de schaal van Richter. Bij een dergelijke beving van 2,5 op de schaal van Richter is er kans 

op schade aan de woningen. Bijzonder genoegwordtditfeit niet beschreven in het ontwerp

instemmingsbesluit. Ons inziens is erook geen rekening gehouden met het feit dat bodemdaling het 

grondwaterpeil beïnvloed. Als een grondwaterpeil veranderd kan dit ernstige gevolgen hebben voor 

de fundering van woningen. De schade aan woningen kan dus ontstaan door bodemdaling, 

bodemtrillingen of veranderd grondwaterpeil individueel en kunnen elkaar ook als collectief 

versterken. 

Verder zijn wij van meningdat de complexiteit van het gebied niet is meegenomen in de beoordeling 

van schade door bodembeweging. De bodem van ons woongebied bestaat uit een verzameling van 

kleine gasvelden hierdoor is het erg lastig om onderlinge verhoudingen te kunnen beoordelen. Het is 

dus aannemelijk dat de voorspelde schade aan de woningen groter is dan aangegeven in het 

ontwerp-instemmingsbesluit. Nu wordt het voor woningeigenaren ook vele malen moeilij kerom 

eventuele schade vergoed te krijgen omdat ergeen sprake is van een 'omgekeerde bewijslast'. Naast 

een groot risico op schade aan woningen door bodembeweging, lopen woningeigenaren ook een 

groot risico op waardevermindering van hun woning. In hetGroningergaswingebied worden er 

waardeverminderingen gerapporteerd tot 15%, een dergelijk percentage van onze hypotheek is voor 

ons ontzettend veel geld. Even samenvattend, er zou meer schade kunnen ontstaan aan onze 

woning, er ligt een waardevermindering op de loeren het wordt moeilijker om geleden schade 

gecompenseerd te krijgen. Dit lijkt ons niet de manier om hiermee om te gaan. 

Dus in het kader van gelijke behandeling stellen wij dat het niet correct is dat inwoners van het 

Groningergaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het 

bewijsvermoeden van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit 

moment niet voor de bewoners van gaswingebied Leeuwarden-101. Wij stellen dan ook dat deze 

ongelijkheid opgeheven dientte worden. 

Wij doen dan ook met nadruk een beroepop u, om het instemmingsbesluitte vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk OGKE-W0/19241256) 

gedateerd 10oktober2019 overte gaan. In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter 

plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het 

winnen van fossiele brandstoffen uit onze omgeving. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam: Vereeniging Dorpsbelang Opeinde 

Adres secretariaat:  

Plaats en datum: Opeinde 16 november 2019 

aangetekend verzenden 

2 0 NOV 201.ü 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit over actualisatie winningsplan winningsplan 

Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. 

Geachte heer, mevrouw, Eala, 

Wij zijn als belangenvereniging van inwoners van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en 

verlenging van de productie zoals voorgesteld wordt in de actualisatie van het winningsplan 

Leeuwarden-101. Wij verzoeken u uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met 

de gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Ons 

belang en onze motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Belang 

Wij zijn belangenvereniging van de inwoners van Opeinde in de Gemeente Smallingerland en weten 

dat gevoel van veiligheid in onze eigen huizen één van de voorwaarden is van levensgeluk. Wij weten 

dat de constructieve veiligheid ons huis in het geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt 

geroerd. 

Wij weten ook dat voor de bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door 

mijnbouw is opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Eala, 

Eala is Fries voor Lectori Salutem, heil de lezer. Heil is wezenlijk voor menselijk welzijn. Wij zijn als 

belangenvereniging van inwoners van Opeinde in de Gemeente Smallingerland van mening dat ons 

heil en welzijn in het geding is. Het roeren in onze ondergrond wordt langer uitgevoerd. Onze bodem 

kan dus nog niet tot rust komen. Deze rust van de ondergrond is een absolute voorwaarde voor een 
vaste en stabiele grondslag. Deze grondslag is de basis van de draagkracht van onze bodem. 

Als belanghebbenden willen wij daarom onderstaand onze zienswijze kenbaar maken: 
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U schrijft in uw gewijzigd bestemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van oorzaken kan 

resulteren in een daling nabij put LEW-101 van 70 tot 90 mm. Een behoorlijke daling. In absolute zin: 

beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij "vast" willen zien. 

U schrijft in uw gewijzigd instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019 in artikel 5.3 Bodemtrilling: Dat uit de Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld Leeuwarden-101 om bodemtrillingen te 

veroorzaken verwaarloosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks deze verwaarloosbaarheid de 

geïnduceerde onrust in onze bodem in 14 februari 2003 in Rottevalle/Boelenslaan een magnitude 

van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 

1). Onrust in de bodem. 
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Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breuklijnen-patroon ten westen van 

Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 3). Wat in de 

provincie Groningen is gebeurd moge duidelijk zijn, dat moeten wij hier niet willen in onze omgeving. 

Wij moeten met onmiddellijke ingang af blijven van onze bodem. 

• ... " 

"" 

: 

-�-
_,,. 

- 5 ---

."_ 

·--

afbeelding 2 ondergrond westelijk van Drachten met breuklijnen 

� · . -

afbeelding 3 ondergrond midden provincie Groningen met breuklijnen 
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In het kader van gelijke behandeling stellen wij dat het correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden 

van de "omgekeerde bewijslast". Dat het dan ook niet correct is dat deze omgekeerde bewijslast niet 

geldt op dit moment voor de bewoners van gaswingebied Leeuwarden-101. Wij stellen dan ook dat 

deze ongelijkheid opgeheven dient te worden. 

Wij missen in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke 

woning en elk opstal in het wingebied. Dit om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en 

opstallen in de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen. 

Wij doen dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij winningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 oktober 

2019) over te gaan. In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter plaatse zo spoedig mogelijk 

te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele brandstoffen 

uit onze omgeving. 

Vereeniging Dorpsbelang Opeinde 

voorz.ill�r penningmeester lid 
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Aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Van 

21 NOV 2019 

Opeinde, 20 november 2019. 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 
(kenmerk DGKE-W0/19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door 
Vermillion Energie Netherlands B.V. 

G eachte heer.mevrouw, 

Als belanghebbende, bewoner en agrarisch ondernemer, verzoek ik uw voorgenomen 
instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer aanhoudende gas / en of 
verhoging van de productie in te stemmen. 
Door bovengenoemd winningsplan heb ik te maken met overlappende bodemdalingsgebieden 
van verschillende voorkomens, resulterend in grotere bodemdaling met als gevolg 
VERSCHILZAKKING, dit verontrust mij zeer. 
Ik vrees door inzakken van reservoir gesteente en drukdaling ZETIINGSVERSCHILLEN, 
resulterend in trillingen/bevingen. 
Bodemdaling geeft hoger waterpeil, resulterend hogere waterschapslasten (incl.Z eedijken),natte 
weilanden waardoor sled1te voeders/voederwinning, meer ziektes o.a. leverbot en meer koeien 
die niet van de weidegang kunnen genieten vanwege trapgevoetige-wde. 
De negatieve effecten van gaswinning in mijn omgeving/gebied zijn nu al zichtbaar, hoorbaar en 
voelbaar dit geeft schade aan mijn eigendommen en een zeer onveilig gevoel. 
Een door het Europese mensenrechtverdrag EVRM beschermd grondrechtrecht is: 
"Ieder heeft recht op ongestoord genot van zijn eigendom". 

In het winningsplan geeft Vermillion gas te willen winnen uit gasvoorkomen Leeuwarden-101, uit 
de ten Boer formatie. 
Nu wordt uitgegaan van winning uit put LEW-102-52 (is een aftakking en volgelopen met 
water),dit kan veranderen, dan wil men boren VANAF EEN AFTAKKING van de putten LEW-
101 en/of NGA-04 of het boren van een NIEUWE PUT. 
Ook zou Vermillion eventueel op lokatie Nijega 9 I Leeuwarden-102 COMPRESSIE toe willen 
passen. 

Wat betreft de metingen van trillingen in mijn omgeving/gebied, denk ik dat er te weinig 
meetgegevens zijn! 

Dit alles maakt dat ik mij grote zorgen maak ten aanzien van mijn/onze ALGEMENE 
VEILIGHEID, VEILIGE WATERWINNING, NATUUR en MILIEU daarom nogmaals mijn 
verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen. 

Met vriendelijk groet, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 21 NOV 2019 
2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: Opeinde (Smallingerland); 18-11-2019 

Betreft: Zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 voor gaswinning, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (kenmerk DGKE-WO / 19241403 gedateerd 10 oktober 

2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als inwoner van het wingebied maken wij ons in toenemende mate zorgen over een aantal signalen 

welke ons bereiken t.a.v. gaswinning in onze regio. Een van deze besluiten waar wij als 

belanghebbende onze zienswijze over kenbaar willen maken is het ontwerp -instemmingsbesluit 

winningsplan Leeuwarden-101 voor gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(kenmerk DGKE-WO / 19241403) 

Wij zijn het niet eens met de verlenging van de productie zoals voorgesteld wordt in dit ontwerp 

instemmingsbesluit. Wij verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Ons 

belang en motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Maatschappelijke effecten 

Als inwoner van Gemeente Smallingerland, beiden werkend in de provincie Groningen hebben we de 

afgelopen periode van dichtbij een goed beeld kunnen vormen van de maatschappelijke impact die 

gaswinning heeft op een woon- en leefomgeving. Omwille van ons eigen welbevinden en dat van 

onze kinderen willen wij dit koste wat kost voor onze leefomgeving voorkomen. 

Zoals beschreven op de site van de rijksoverheid zijn de gevolgen van gaswinning maatschappelijk 

niet wenselijk(citaat van bron https:Uwww.rijksoverhe1d.nl/onderwerpen/gaswinning-in

groningen/afbouw gaswinning-groningen 

"De gevolgen van de gaswinning in Groningen zijn maatschappelijk niet langer 

aanvaardbaar. Daarom heeft het kabinet besloten de gaswinning zo snel mogelijk geheel af 

te bouwen." 

Wij zijn van mening dat het niet wenselijk zijn van de maatschappelijke gevolgen van gaswinning voor 

de regio Groningen niet exclusief voor Groningen geldt, maar voor elke regio waar mens, dier en 

natuur hun leefomgeving hebben gevormd. 
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Hoewel er in de betreffende zienswijze verschillende rapporten en metingen worden aangehaald 

welke de (maatschappelijke) effecten van gaswinning in onze regio als niet significant of minimaal 

beschouwen ontbreekt onzer inziens een gedegen garantie dat de effecten van gaswinning zich 

inderdaad zullen ontvouwen zoals geprojecteerd. 

Alternatieve winningsgebieden 

Bovengenoemde effecten hebben ons inziens een veel minder groot effect bij andere 

gaswinningslocaties, zoals die te vinden zijn op internetadres. https.//www.nlog.nl/kaart-boringen. 

Wij zien een fors aantal locaties verspreid over een groot gebied op de Noordzee waar eveneens gas 

kan worden gewonnen. (als voorbeeld K07-09; L08-D) 

Hoewel we begrijpen dat ook gaswinning op dit deel van onze aarde niet wenselijk is zijn de 

(maatschappelijke) effecten hiervan onzer inziens veel minder groot dan in bewoonde gebieden. 

Bodemdaling op de Noordzee heeft daarbij een reductie van zeespiegelstijging tot gevolg. 
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Omgevingsbesluit Ternaard 

Verder zijn wij van mening dat wij bij de afhandeling van dit instemmingsbesluit worden benadeeld. 

Als argument hiervoor beroepen we ons op het feit dat op 11 maart 2019 het Omgevingsproces rond 

mogelijke gaswinning bij Ternaard is gestart. Citaat van 

https://www.nam.nl/nieuws/2019/omgevingsproces-gaswinning-ternaard-van-start.html 

"hetRijkbeschouwt Ternaard als proef voor het betrekken van de omgeving bij de 

besluitvorming." 

Het is onze zienswijze dat ook wij meer betrokken kunnen en dienen te worden bij de besluitvorming 

rondom gaswinning in ons leefgebied en dat dit tot op heden, zeker in vergelijking tot de procedure 

in en rond Ternaard, onvoldoende wordt gedaan. 

Gelet op bovenstaande roepen wij u met klem op om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet 

tot uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 

19241403) gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roepen u op het juiste te doen 

voor onze omgeving, namelijk de gaswinning ter plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen en met 

kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele brandstoffen uit onze omgeving. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:   

Plaats:  

Datum: 19 november '19 

21 NOV 201R 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Argumenten: 

Ik ben inwoner van Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één 

van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het 

geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en 

aantallen slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de 

langere termijn. Ik ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit 

effecten op drink- en grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten 

worden tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning 

onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van 

veilig drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens 
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temeer daar er voor de leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden 

zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen. 

• U schrijft in uw ontwerp-bestemmingsbesluit wlnningsplan Leeuwarden-101 gedateerd 10 

oktober 2019 in artikel 5.2 Bodemdaling: dat de bodemdaling door een samenstel van 

oorzaken kan resulteren in een daling nabij put LEW-102 van 7 tot 9 cm. Een behoorlijke 

daling. In absolute zin: beweging. En dat is beweging in onze bodem, de bodem die wij vast 

willen zien. 

• U schrijft in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan leeuwarden-101 gedateerd 10 

oktober 2019 in artikel 5-3 Bodemtrilling: Dat uit de Oetenninistische hazard analyse voor 

ge'1nduceerde seismiciteit blijkt dat het potentieel vermogen van gasveld lewwarden-101 

om bodemtrillingen te veroorzaken verwaanoosbaar is. Ik wil u er op wijzen dat ondanks 

deze verwaarloosbaarheid de geïnduceerde onrust In onze bodem in 14 februari 2003 in 

Rottevalle/Boelenslaan een magnitude van 1,8 en op 22 april 1999 Drachten/Ureterp een 

magnitude van 1,0 heeft opgeleverd. (afbeelding 1). Onrust in de bodem. 
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afbeelding 1 (geïnduceerde seismiciteit 20 jaar geleden) 
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• Ook is er vast te stellen dat er duidelijke congruentie in het breukJijnen-patroon ten Westen 

van Drachten is met het midden van de provincie Groningen (zie afbeelding 2 en afbeelding 

3). Wat in de provincie Groningen is gebeurd moge duidel ijk zijn, dat mag nooit en te nimmer 

in onze omgeving plaatsvinden. Men moet dan ook met onmiddellijke ingang af blijven van 

onze bodem . 

•• 

... " __ ..,.,,,_ __ _ 

"_ ·-

afbeelding 2 ondergrond westelijk van Drachten met breuklijnen 
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afbeelding 3 ondergrond midden provincie Groningen met breuklijnen 

Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat 

bij slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. 

• Ik spreek voor mezelf: ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier ai 

30jaar probleemloos. Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn 

huis schade oploopt. Waarom moet ik dat zonder voordeel voor mij accepteren? 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in 

de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning 

in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Naam: 

Handtekenin ·
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: De Wilgen, 19 november 2019 

21 NOV 7019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte lezer, verbonden aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. 

Mijn belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik hecht als inwoner van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk-, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• Ik ben van mening dat gaswinning niet bijdraagt aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu; integendeel. Daarom kan ik mij niet vinden 

in de conclusie van de ontwerpbeschikking, dat Vermilion de gaswinning mag uitbreiden in 

productiecapaciteit en duur. 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 
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lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen

Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en 5odM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden

Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn 

ingesloten. Over de status van winput LEW-102-52 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

52 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put 

LEW-101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee 

gewogen. Te denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen 

of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage 
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van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te denken aan 

gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en 

zorgen. 

• Ik verzoek u de geschiktheid van het gebied, een veenweidegebied met diepte-ontwatering 

en daarmee gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te concluderen dat 

het gebied niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning, nu de zeespiegel stijgt door 

klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het dalen is door andere 

ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende inzichtelijk zijn 

gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen worden ingeschat en 

overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweidegebied betreft, dat door diepte

ontwatering te maken heeft met bodemdaling, ben ik van mening dat het gebied niet 

geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, waaronder gaswinning. 

• Ik verzoek u de geschiktheid van de omgeving, waaronder een kwetsbaar veenweidegebied 

met diepte-ontwatering en daarmee gepaard gaande bodemdaling, te heroverwegen, en te 

concluderen dat het gebied niet geschikt is voor een activiteit als gaswinning. 

• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 

kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

• 26-10-17: seismologisch onderzoek. Ontploffing Smalle Ee als gevolg van verkeerd gebruik 

van dynamiet. De drie schade gevallen werden pas na tussenkomst wethouder/bestuurslid 

dorpsbelang vergoed. 

o Vervelend voorgevoel al in het voortraject (of mijnbouwschade wel wordt vergoed) 

o Krijgt boven gasbel wonende burger inzicht over onderzoeksresultaten, of wacht 

Vermilion op verplichte wettelijke termijn? (5 jaar) 

• 19-09-19: Vermilion toegegeven 42% kans kleine bevingen tot een kracht van 2,5 

o Statistisch flinke kans op beving boezemt angst in, terwijl gaswinnen uit NL 

continentale plat geen beving op land veroorzaakt. Ik wil niet telkens beving "in 

achterhoofd hebben". 

Kans op scheuren in mijn woning bij 2,5 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat 

bij slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. 

• Ik wil weten aan welke woning aan een 0-meting mijn woning is gerelateerd. Meting is 

sowieso niet representatief, want mijn woning kan op een breuklijn in de aarde liggen. 

• Ik wil een 0-meting, betaald door Vermilion. Mijn huis staat hier al 22 jaar probleemloos. 

Statistisch gezien wordt bij nieuwe boring de kans 42% dat ook mijn huis schade oploopt. 

Waarom moet ik dat zomaar accepteren? 

• Ik wil de mogelijkheid houden om te verhuizen, zonder dat de waardeontwikkeling van 

mijn woning dit, buiten mijn schuld om, belemmerd. 
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Burgers boven beoogde nieuwe gasputten hebben geen voordeel aan winning onder hun huis; 

mogelijke nadelen worden niet automatisch vergoed. 

• Ik heb er moeite mee dat de winsten worden afgeroomd richting Canadese aandeelhouders. 

• Er is nog geen wetgeving die garandeert dat ik moge lijke schade vergoed krijg. 

• De huidige regelgeving behelst dat - bij mogelijke schade - de burger moet aantonen dat de 

schade door Vermilion ontstaat. Vermilion hoeft niet aan te tonen dat zij niet schuldig is. 

(Irritant/omgekeerde wereld?) 

31 leden van de gemeenteraad van Smallingerland (dus alle!) hebben in 2018 tegen nieuwe 

gaswinning gestemd. Ik heb op een van hen gestemd; mijn mening wordt door EZK genegeerd. 

• Ik heb veel moeite met het "verdeel-en-heers" beleid van 2e Kamer. Afkeer politiek wordt 

gezaaid als gevolg van kleineren van burgers Groningen. Ik voel me de volgende burger die 

niet gehoord wordt. 

De ingewikkelde vergunningsprocedure en een gebrekkige manier van informeren van de burgers in 

het winningsgebied leiden tot een gevoel van onmacht. En het niet serieus nemen van de wezenlijke 

belangen die er spelen zowel in mentale als materiële zin bij de bevolking ondermijnen het gevoel 

van rechtszekerheid en hollen het vertrouwen in de democratie steeds verder uit door het ontbreken 

van voldoende inspraak. De gevoelige conclusies blijft over dat je als inwoner in een winningsgebied 

slechts de lasten mag dragen maar niet de lusten die in vooral in andere delen van het land worden 

geïnvesteerd. 

Ik mis in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van elke woning 

en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en opstallen in 

de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij elke woning 

in het wingebied een n ulmeting plaatsvinden. 

De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren 

van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is in dit opzicht 

strijdig. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinn ing ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen e n  met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen. 

Handtekening: 

Naam:   
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  
21 NOV 2019 

Adres:    

Plaats en datum: Opeinde, 19 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 doorVermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik hecht als inwoner van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk-, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Daarnaast weet ik dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één van de voorwaarden is van 

levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het geding is als er in de ondergrond 

van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden 

van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de 

0039 

169 van 190



bewoners van gaswingebied leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient 

te worden. 

Daarnaast mis ik in het ontwerp instemmingsbesluit de vaststelling van een nulmeting vooraf van 

elke woning en elk opstal in het wingebied. Om mijnbouw gerelateerde schade(s) aan woningen en 

opstallen in de toekomst "evident en aantoonbaar" vast te kunnen stellen, moet wat mij betreft bij 

elke woning in het wingebied een nulmeting plaatsvinden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindiµen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen ui{ mijn omgeving. 

Hand

Naam:    
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: De Wilgen, 19 november 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als inwoner van boven voornoemd wingebied geef ik middels dit schrijven aan dat ik het niet eens 

ben met de uitbreiding en verlenging van de productie zoals voorgesteld wordt in de aanvraag 

instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 december 2017). Ik verzoek uw 

voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer aanhoudende 

gaswinning �nf of verho_g_ing van de productie in te stemmen. 

Mijn belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Uit het door Vermilion ingediende winningsplan maak ik op dat men o.a. de mogelijkheid krijgt om 

vanuit voornoemd boorplatvorm via aftakkingen o.a. naar nieuw omschreven gasbronnen onder 

Opeinde Middelburen (Nijega dus) mag boren. Ik woon daar hemelsbreed ruim 2 kilometer vandaan, 

waardoor ik belanghebbende ben. Ik wil daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

Ik ben van mening dat gaswinning niet bijdraagt aan een evenwichtig, gezond, schoon, natuurlijk

landschappelijk -, leef- en woonmilieu. Daarom kan ik mij niet vinden in de conclusie van de 

ontwerpbeschikking, dat Vermilion de gaswinning mag uitbreiden in productiecapaciteit en duur. Ik 

hecht als inwoner van De Wilgen, Smallingerland namelijk veel waarde aan een evenwichtig en 

gezond, schoon, natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn 

gemeente. 

Gaswinnen is boren in de bodem. Van boren komt ALTIJD schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het 

wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning gaat gepaard met inzet 

van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op 

bodem, water en natuur. Ik maak me daarenboven zorgen over de effecten waaraan mijn dochter 

van 21 jaar in de toekomst wordt blootgesteld. 
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In de laatste week van oktober 2017 was er een ontploffing in ons buurt-dorp Smalle Ee als gevolg 
van verkeerd gebruik van dynamiet door Vermilion. Drie schade gevallen (waaronder die bij mijn 
directe buren) werden pas na tussenkomst van de wethouder en een bestuurslid van dorpsbelang 
afdoende vergoed. Dit geeft mij een erg vervelend voorgevoel al in het voortraject van winning of 
mijnbouwschade wel wordt vergoed. Immers, op 19 september 2019 heeft Vermilion in Nijega 
toegegeven dat er 42% kans is op kleine bevingen. Ook al kan de kracht daarvan maximaal 2,5 op de 
schaal van Richter zijn, het zal na het inzetten van de uitvoering van het winningsplan telkens 'in mijn 
hoofd sluimeren'. Ik stel, zonder uw toestemming tot nieuwe boringen hoef ik me daarover geen 
zorgen te maken. Met uw goedkeuring bent u daarmee mede verantwoordelijk voor mijn 
onbehaaglijk gevoel. Er zijn alternatieven: o.a. gaswinnen vanuit het Nederlandse continentale plat 
veroorzaakt geen beving op land. 

Verder vind ik het ronduit stuitend dat de afspraak is gemaakt dat bij slechts 100 gebouwen in 
Smallingerland e.o. een 0-meting nodig is. Met respect, mijn woning kent geen equivalent in 
Friesland, dus ik wil weten aan welke woning mijn woning is gerelateerd. Meting is sowieso niet 
representatief, want mijn woning kan op een breuklijn in de aarde liggen. Vermilion heeft daartoe 
gegevens, maar die geeft men niet prijs. Groninger aardbevingen blijken vaak rond breuklijnen plaats 
te vinden. Ik heb 20 jaar in Heemskerk gewoond en ik wil de kans houden om ooit weer te verhuizen, 
waarbij de waardeontwikkeling van mijn woning buiten mijn schuld daartoe geen belemmering mag 
worden. Een Oost-Groninger heeft financieel gezien niet eens de keuze naar een ander deel van het 
land te verhuizen (maar zit vast). 

Ik heb veel moeite met het "verdeel-en-heers" beleid van de minister. Afkeer politiek wordt gezaaid 
als gevolg van het kleineren van burgers. Groningers gingen ons voor en ik voel me de volgende 
burger die niet gehoord wordt. Het is u immers bekend dat zowel de Provincie Fryslän, als Wetterskip 
Fryslän als de gemeente Smallingerland tegen nieuwe gaswinning in het wingebied is. ALLE 31 leden 
van de gemeenteraad van Smallingerland hebben in 2018 tegen nieuwe gaswinning gestemd. Ik heb 
op een van hen gestemd. Sterker, gegeven de opkomst van 58% tijdens de laatste raadsverkiezingen 
hebben dus zeker 27.500 inwoners tegen nieuwe gaswinning gestemd. Hun en dus mijn mening 
wordt door EZK volkomen genegeerd. 

In het kader van gelijke behandeling vind ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun "mijnbouw-gerelateerde-schades" kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden 

van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt nu niet voor de bewoners van 

gaswingebied Leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient te worden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding, verlenging of versnelling van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 

19241256) gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter 

plaatse zo spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het 

winn�n van fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Handte g
�
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Ministearje fan Ekonomyske Saken en Klima 

Kontaktpunt foar it ekstraksjeplan Ljouwert-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Namme:  

Adres:  

Wenplak en datum: De Wylgen, 19 novimber 2019 

21 NOV 2019 

Underwerp: Advys oer ûntwerp fan goedkarringsbeslut foar it ekstraksjeplan Leeuwarden-101 

(referinsje DGKE-WO / 19241256) fan 10 oktober 2019 troch Vermilion Energy Netherlands B.V. 

(hjirnei: Vermilion). 

Eala, 

As ynwenner fan it wingebiet bin ik it net iens mei de utwreiding fan de produksje lykas foarsteld yn 

de goedkarringsoerienkomst Ljouwert-101(fan8 desimber 2017). Ik freegje om jo beëage 

tastimming beslut te annulearjen. Ik bin it net iens mei de wizige, langere gasakstraksjes en ek net 

mei de tanimming fan de produksje. Jo sille myn rjochtfeardiging dêrta hjirûnder fine. 

Ik bin in ynwenner fan 'e Gemiente Smellingerlan en wit dat gefoel fan feiligens yn jo eigen hûs ien 

fan de omstannichheden fan lok yn it libben is. Ik wit dat de konstruktive feiligens yn jo hûs op it spul 

stiet as jo yn de ûndergrûn fan dit hûs rûzje. Ik wit ek dat bewenners fan hûzen yn Nederlanske 

wjukgebieten wêr't skea is feroarsake troch mynbou, gjin logyske en hurde delsetting west hawwe 

fan dizze skea. lt lyket my, dit alles jildt foar eltse Nederlanner. 

Neffens har ekstraksjeplan krijt it ekstraksjebedriuw Vermilion de mooglikhyd om fia syd-tûken to 

boarjen nei gas ut nije gasakkumulaasjes ut de neamde aide ekstraksjepit {dy't foar it lêst brûkt 

waard oan it begjin fan dizze ieu). Mei syd-tûken kin Vermilion boarje nei de gaswel fan bygelyks 

Middelbuorren. Ik bin dêrtroch ynteressearre partij en wol dêrom myn werjefte hjirûnder uterje: 

Jo skriuwe yn jo wizige bestimmingsbeslut foar it ekstraksjeplan Ljouwert-Nyega fan 10 oktober 2019 

yn kêst 5.2 it folgjende: 

Ferfallen: dat de boaiemdelgong troch in kombinaasje fan oarsaken kin resultearje yn in delgong by 

pit LEW-101 fan 70 oan't 90 mm. In grutte delgong, mear specifyk: beweging yn us boaiem, de grûn 

dy't wy stevich wolle sjen. 

Fierder sille boaiemvibraasjes tige lyts wêze. Ik wol der op wize dat de feroarsake ûnrêst yn us 

boaiem yn Rottefälle / Boelensleane yn 14 febrewaris 2003, in magnitude joech fan 1,8 en op 22 april 

1999 Drachten in grutte fan 1,0. Op de doarpsgearkomst fan op 19 septimber 2019 erkende 

Vermilion dat mei de nije ekstraksje plannen roun fjild Opeinde/Middelbuorren dêr 42% kans op 

maksimaal 2.5 magnitude ierdskokken by breuklijnen besifere is. Ik fyn 42% kans op hwat foar 
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ierdskok dan ek net akseptabel. Unrêst yn 'e boaiem, dêr sit gjin boarger fan Smellingerlän op to 

wachtsjen. 

lt kin ek fêststeld wurde dat d'r dudlike kongruinsje is yn it foutlinjepatroan ten westen fan Drachten 

mei it sintrum fan 'e provinsje Grinslän. Ik nim wol aan, de magnitude sil leger wêze, mar hwat yn de 

provinsje Grinslän barde, kin dudlik wêze, dät mei nea yn us gebiet plakfine. lt is dêrom nedich om 

fuort te bliuwen fan us grûn mei direkt effekt. 

Yn Nederlän maat eltse boarger gelyk wurde behannele. Nettsjinsteande dizze ferklearing kinne 

ynwenners fan it Grinslänske gasekstraksjegebiet har gas-relatearre skea weromhelje troch it bewiis 

fan de 'reverse of proof '. Dizze omkearde bewiislêst jildt op dit stuit net foar ynwenners roun 

Ljouwert-101. Ik jou hjirby aan dat dizze ûngelikens maat wurde eliminearre. Derneist mis ik yn it 

ûntwerpbeslut foar goedkarring dat in nulmjitting foarut maat wurde utfierd foar elts hûs yn it 

wjukgebiet. Om yn 'e takomst "evident en oantoanber" gas-ekstraksje relatearre skea aan hûzen 

fêststelle to kinnen, maat in nulmjitting naem wurde foar elts hûs yn it wjukgebiet. 

Ik doch sadwaande in stevich berop op jo om it beslut fan tastimming te annulearjen en de 

gaswinning by Ljouwert-101 (referinsje DGKE-WO / 19241256) fan 10 oktober 2019 net te 

ferlingjen. Ynstee rop ik jo op om sa gau mooglik gaswinning op side te beëinigjen en de ekstraksje 

fan fossile bränstoffen ut myn gebiet mei alle krêft te beëinigjen. 

lt folgjende hat neat te meitsjen mei myn protest, mar ik wol dit noch mei jo diele: 

Ik bin my goed bewust dat foar Nederlän perfoarst in desennium gas nedich is. Gelokkich skriuwt 

Vermilion it folgjende dêroer: Alle lytse fjilden tegearre soargje foar in wichtich diel fan ûs gas-fraach. 

Njonken it Grinzer fjild hat Nederlän 240 lytse gasfjilden. Alle lytse fjilden foarmje tegearre sawat 60 

prosint fan de Nederlänske gasproduksje. De measte fan dizze gasfjilden lizze yn de Noardsee. Ik soe 

sizze, ek al kostet die ekstraksje hwat mear, helje de fjilden yn de Noardsee leech. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Contactpunt voor het winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

 

 

 

Naam:  

Adres:  

Plaats en datum: De Wilgen, 16 februari 2020 

 

 

 

Onderwerp: Versie in Nederlandse taal met betrekking tot het adviesontwerp van het 

goedkeuringsbesluit voor het winningsplan Leeuwarden-101 (referentie DGKE-WO / 19241256) van 

10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion). 

 

 

Lectori Salutem, 

Als bewoner van het winningsgebied ben ik het niet eens met de uitbreiding van de productie zoals 

voorgesteld in de goedkeuringsovereenkomst Leeuwarden-101 (8 december 2017). Ik vraag om uw 

voorgenomen toestemmingsbesluit te vernietigen. Ik ben het niet eens met de gewijzigde, langere 

gaswinning en ook niet met de toename van de productie. Hieronder vindt u mijn rechtvaardiging. 

 

Ik woon in de gemeente Smallingerland en ervaar dat een gevoel van veiligheid in mijn eigen huis een 

van de voorwaarden is voor geluk in het leven. Ik weet daarnaast dat de constructieve veiligheid in 

mijn huis op het spel staat wanneer wie dan ook in de bodem van mijn huis “roert”. Ik weet ook dat 

bewoners van huizen in Nederlandse winningsgebieden waar schade wordt veroorzaakt door 

mijnbouw, het moeilijk is om deze schade financieel gezien eerlijk en logisch af te wikkelen. Het lijkt 

mij dat voor elke Nederlander geldt dat dit wel eerlijk en logisch gebeurt. 

 

Volgens voornoemd winningsplan wil Vermilion onder andere gas halen uit nieuwe gasvoorkomens 

vanuit de bovengenoemde oude winput (die voor het laatst in het begin van deze eeuw werd 

gebruikt). Vermilion vraagt o.a. aan om met zijtakken te mogen boren en de minister sluit dit niet uit. 

Dit kan gegeven de aanvraag leiden naar gasvoorkomen Middelburen. Ik ben daarom een 

belanghebbende en wil daarom hieronder mijn mening geven: 

 

In uw gewijzigde instemmingsbesluit voor het winningsplan Leeuwarden-Nijega van 10 oktober 2019, 

staat in artikel 5.2: >>quote<< dat de toekomstige verwachte bodemdaling als gevolg van gaswinning 

uit LEW-101 in het diepste punt van de bodemdalingskom nog 70 mm zal bedragen en de toekomstig 

verwachte gecombineerde bodemdaling tezamen met andere velden in de omgeving 270 mm zal 

bedragen >>unquote<<. Naar mijn mening betreft dit een grote neergang; meer specifiek: beweging 

in onze grond, de grond die we stevig willen zien. 

 

Verder zullen bodemtrillingen naar verluidt erg klein zijn. Ik wil erop wijzen dat de veroorzaakte 

onrust in onze bodem a.g.v. gaswinning in Rottevalle/Boelenslaan op 14 februari 2003 een kracht van 

1,8 betekende en op 22 april 1999 een kracht van 1,0 bij Drachten. Op de dorpsvergadering van 19 



september 2019 erkende Vermilion dat met de nieuwe winningsplannen rond het veld 

Opeinde/Middelburen er 42% kans op een aardbeving is. De maximale magnitude is becijferd op 2,8. 

Aardbevingen als gevolg van gaswinning doen zich voornamelijk voor bij breuklijnen. Ik vind een kans 

van 42% op een aardbeving onaanvaardbaar hoog. Rusteloosheid in de bodem, daar wacht geen 

inwoner van Smallingerland op. 

 

Verder kan worden opgemerkt dat er een duidelijke congruentie is in het breuklijnpatroon ten 

westen van Drachten en het centrum van de provincie Groningen. Ik realiseer me dat de magnitude 

lager zal zijn, maar het moet duidelijk zijn dat wat er in de provincie Groningen is gebeurd in ons 

gebied nooit mag gebeuren. Het is daarom noodzakelijk om met onmiddellijke ingang uit onze grond 

weg te blijven. 

In Nederland moet elke burger gelijk worden behandeld. Ondanks deze Grondwetsverklaring kunnen 

inwoners van het Groninger-gaswinningsgebied hun gaswinnings-gerelateerde schade verhalen 

krachtens het – vrij vertaalde - middel 'omgekeerde bewijs'. Deze omgekeerde bewijslast geldt 

momenteel niet voor bewoners rond winlocatie Leeuwarden-101. Ik stel hierbij voor dat deze 

ongelijkheden worden weggenomen, want de regeling die de minister eind 2019 heeft voorgesteld 

voorziet hier namelijk niet in. Bovendien mis ik in het ontwerp-instemmingsbesluit dat een nulmeting 

moet worden uitgevoerd vóór elk huis in het wingebied. Om in de toekomst "duidelijk en 

aantoonbare" gaswinnings-gerelateerde schade aan woningen te kunnen detecteren, moet voor elk 

huis in het wingebied een nulmeting worden uitgevoerd. Met respect, mijn huis is qua ontwerp en 

bouw met geen enkel ander huis in de omgeving te vergelijken. 

Ik verzoek u daarom dringend om het instemmingsbesluit te vernietigen en de gaswinning op 

Leeuwarden-101 (referentie DGKE-WO / 19241256) van 10 oktober 2019 niet te verlengen. In 

plaats daarvan verzoek ik u om de gaswinning op deze locatie zo snel mogelijk te beëindigen en u 

krachtig in te zetten de winning van fossiele brandstoffen uit mijn gebied te beëindigen. 

Het volgende heeft niets met mijn protest te maken, maar ik wil dit toch met u delen: 

Ik ben me er terdege van bewust dat er voor Nederland zeker nog tien jaar gas nodig is. Gelukkig 

schrijft Vermilion het volgende: Alle kleine velden samen vormen een belangrijk onderdeel van onze 

gasvraag. Nederland heeft naast het Groningen-veld nog 240 kleine gasvelden. Alle kleine velden 

samen vormen ongeveer 60 procent van de Nederlandse gasproductie. De meeste van deze 

gasvelden bevinden zich in de Noordzee. Ik zou zeggen dat, zelfs als die winning iets meer kost, haal 

zolang het nodig is de velden in de Noordzee leeg. 

 

 

 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 

 

 



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
1 nspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  
Adres:  
Plaats en datum: Goengahuizen, 18 november 2019 

21 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden·101 (kenmerk 
DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 
Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als inwoner van het wingebied ben ik het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 
zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 
gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 
belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Als inwoner van Gemeente Smallingerland weet ik dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één van 
de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het geding is 
als er 1n de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 
opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 
De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uit-faseren 
van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gasvoerende lagen is in dit opzicht strijdig. 
Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 te 

vernietigen 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beêindigen en met kracht in te zetten op het beêindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Mevr.  

 

 

20 november 2019 

21 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, Eala, 

Ik ben als inwoner van het wingebied het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik ben inwoner van Gemeente Smallingerland en weet dat gevoel van veiligheid in je eigen huis één 

van de voorwaarden is van levensgeluk. Ik weet dat de constructieve veiligheid in je huis in het 

geding is als er in de ondergrond van dit huis wordt geroerd. 

Ik weet ook dat bewoners van huizen in Nederlandse wingebieden waar schade door mijnbouw is 

opgetreden geen logische en vlotte afhandeling van deze schade tot stand is gekomen. 

Eala is Fries voor Lectori Salutem, heil de lezer. Heil is wezenlijk voor menselijk welzijn. Ik ben als 

inwoner van Gemeente Smallingerland van mening dat ons heil en welzijn in het geding is. Het 

roeren in onze ondergrond wordt langer uitgevoerd. Onze bodem kan dus nog niet tot rust komen. 

Deze rust van de ondergrond is een absolute voorwaarde voor een vaste en stabiele grondslag. Deze 

grondslag is de basis van de draagkracht van onze bodem. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• De minister heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het 

uitfaseren van aardgas. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende lagen is 

in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp-instemmingsbesluit 

winningsplan Leeuwarden-101 te vernietigen. 
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• Ik ben van mening dat gaswinning niet bijdraagt aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu; integendeel. Daarom kan ik mij niet vinden 

in de conclusie van de ontwerpbeschikking, dat Vermilion de gaswinning mag uitbreiden in 

productiecapaciteit en duur. 

• Ik ben van mening dat de gezondheidsrisico's en effecten voor de leefomgeving onvoldoende 

duidelijk zijn en onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. Ik ben dan ook 

van mening dat er onvoldoende informatie is opgenomen om de vraag te kunnen 

beantwoorden of het voorkomen van gezondheidsschade of de veiligheid al dan niet op 

onaanvaardbare wijze wordt aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en 

dienen naar mijn idee daarom zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het 

instemmingsbesluit, maar is dat in de documenten en adviezen naar mijn idee onvoldoende. 

• Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar mijn idee onvoldoende mee 

gewogen. Te denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen 

of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke lekkage 

van hulpstoffen zoals chemicaliën en delfstoffen. Ook valt te denken aan 

gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en 

zorgen. 

• Gas winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een 

probleem in het wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning 

gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de 

effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het 

voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en verzoek de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Gaswinning leidt tot gasgebruik en gasgebruik leidt weer tot C02-uitstoot. Opwarming van 

de aarde als gevolg van COS-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen is 

bedreigend voor het leven op aarde. De overheid heeft als plicht om haar inwoners te 

beschermen. De transitie van fossiele energie naar duurzame energie is van noodzakelijk om 

de opwarming van de aarde te stoppen. Nieuwe, meer of langere gaswinning is strijdig 

hiermee, daarom verzoek ik de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Mogelijke (lange termijn en cumulatieve) effecten op grond- en drinkwater door 

bodemdaling of uitstoot dan wel door het inbrengen van hulpstoffen (chemicaliën) in de 

diepe ondergrond zijn naar mijn idee onvoldoende in kaart gebracht, en (sluipende) effecten 

op langere termijn op de gezondheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente 

onvoldoende uitgesloten. Ik ben van mening dat drink- en grondwaterveiligheid een veel 

prominentere rol bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu 

gekregen heeft. 

• Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. Dit geldt zowel voor de nabijgelegen 

Natura 2000 gebieden zoals de Älde Feanen en Van Oordt's Merksen als de aanwezige 

veenweidegebieden. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels toegenomen. De 
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kansberekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige gehanteerde model 

berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

• De gevolgen voor het waterwingebieden in Smallingerland zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling verbonden 

gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische activiteit. Het opnieuw 

boren naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie de 

veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. Ik verzoek de minister 

daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 

staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen

Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden-
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Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn 

ingesloten. Over de status van winput LEW-102-52 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

52 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put 

LEW-101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BWG kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Veiligheid is naar mijn indruk nu te veel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en 

aantallen slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de 

langere termijn. Ik ben van mening dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit 

effecten op drink- en grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten 

worden tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning 

onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar mijn idee ondergeschikt aan de garantie van 

veilig drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens 

temeer daar er voor de leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden 

zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen. 

• Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie 

genomen hetzij nog plannen voor in productie name. Ik stel dat het inschatten van risico's in 

zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. Het is op dit moment 

onvoldoende bekend of deze velden op enigerlei wijze met elkaar verbonden zijn. Dit zou 

kunnen leiden tot een andere afweging van risico's. Ik verzoek de minister daarom niet in te 

stemmen met dit winningsplan. 

• Niet meegenomen dat op geringe afstand een zandwinningsgebied (Nij Beets) ligt. Het is 

onduidelijk hoe dit elkaar beïnvloed. Ik verzoek de minister om de risico's in samenhang te 

beoordelen en daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Ik ben van mening dat er nog te veel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig 

voorbereid en weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de 

voordelen van de gaswinning opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang 

van veiligheid van mij en andere inwoners van mijn gemeente voldoende is beoordeeld. 

• Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente 

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het 

overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie 
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van het winningsplan een goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van 

Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid 

aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden 

verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere 

frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat 

hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen. Het winningsplan is dus 

incompleet en om die reden verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

In het kader van gelijke behandeling stel ik dat het niet correct is dat inwoners van het Groninger 

gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen verhalen middels het bewijsvermoeden 

van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde bewijslast geldt op dit moment niet voor de 

bewoners van gaswingebied leeuwarden-101. Ik stel dan ook dat deze ongelijkheid opgeheven dient 

te worden. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 

gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Handtekening

Naam:  
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:  

Plaats:  

Datum: 21 november 2019 

22 NOV 1019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als bewoner op het wingebied ben ik het niet eens met de uitbreiding en verlenging van de productie 

zoals voorgesteld wordt in de aanvraag instemming Leeuwarden-101 winningsplan (gedateerd 8 

december 2017). Ik verzoek uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de 

gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn 

belang en mijn motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Ik hecht als inwoner van Smallingerland veel waarde aan een evenwichtig en gezond, schoon, 

natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven mijn gemeente. 

Als belanghebbende wil ik daarom onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

• Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp instemmingsbesluit begeleid 

door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. Gezien de vele 

incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor 

de risico's worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de 

vorm van zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies 

in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie van 

lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out 
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staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem 

is verdwenen. Meest recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen

Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, 

Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Gezien deze risico's verzoek ik de 

minister daarom niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet. De actualisatie van het 

winningsplan heeft betrekking op het produceren van meer gas via het boren van een aftakking in 

een andere gesteentelaag via mijnbouw locaties Nijega 9/Leeuwarden (put LEW-102-52), Nijega 

4/Leeuwarden 101 (putten LEW-101 en NGA-04) van het Leeuwarden/Nijega voorkomen. Dit is 

ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeelbaar. Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• De informatie omtrent de status van de winputten, beschreven in het gewijzigd 

instemmingsbesluit van 10 oktober 2019, is in tegenspraak met de beschrijving van de status 

van dezelfde putten in de aanvraag instemming Leeuwarden- 101 winningsplan van 8 

december 2017 (versie 1.2), maar ook met de recentere aanvraag instemming Leeuwarden

Nijega winningsplan van 30 juli 2018. In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Leeuwarden 101 van 10 oktober 2019 staat dat zowel LEW-101 als NGA-04 tijdelijk zijn 

ingesloten. Over de status van winput LEW-102-52 wordt niets beschreven. De status van In 

de aanvraag instemming Leeuwarden-101 van 8 december 2017 staat op pagina 18 in tabel 

3-1 en 3-2 dat de putten NGA-09, LEW-101 en NGA-04 producerend zijn en dat put LEW-102-

52 is ingesloten. In de aanvraag instemming Leeuwarden-Nijega winningsplan van 30 juli 

2018 staat echter op pagina 17 in tabel 3-1 dat op de locatie Nijega-4 / Leeuwarden-101 put 

LEW-101 in productie is en dat put NGA-04 op dezelfde locatie tijdelijk is ingesloten. In 

hoeverre kan men ervan uitgaan, wanneer zelfs de status van de winputten niet consistent 

beschreven wordt, dat de beoordeling van een dergelijke aanvraag correct is uitgevoerd. Dit 

is aan te merken als niet planmatig, moeilijk te doorgronden en onvoldoende te beoordelen. 

Daarom verzoek ik de minister niet in te stemmen met dit winningsplan. 

• Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem 

worden verhaald. Vermilion is voornemens voor de zogenaamde putbehandelingen zuur in 

de diepe ondergrond aan te brengen. Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke 

effecten er op langere termijn zullen dan wel kunnen optreden. Ik en andere 

belanghebbenden kunnen ons daardoor onvoldoende verweren tegen een eventueel 

optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn. 

• Staatstoezicht op de Mijnen heeft Vermilion in zowel de velden Wapse in de gemeente 

Westerveld als Langezwaag in de gemeente Heerenveen sancties opgelegd vanwege het 

overschrijden van de vergunde hoeveelheid aardgas. Er mist in de voorgestelde actualisatie 

van het winningsplan een goede borging van de monitoring en een plan van aanpak van 

Vermilion en SodM om eventuele overschrijdingen van de vergunde hoeveelheid 
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aardgasproductie te voorkomen. Het winningsplan is dus incompleet en om die reden 

verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

• Het is bekend dat de installaties en machines van Vermilion geluid produceren in de lagere 

frequenties. Er mist in het winningsplan een plan van aanpak van Vermilion en SodM om dat 

hier te monitoren en wanneer nodig maatregelen te treffen. Het winningsplan is dus 

incompleet en om die reden verzoek ik de minister het ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

Tevens wil ik u het volgende onder de aandacht brengen: 

In het winningsplan verwoordt Vermilion dat ze de optie openhoudt een side-track/aftakking te 

realiseren om voorkomens te exploiteren die onder de huidig be boorde putten liggen. 

• Ik voel mij in mijn woongenot bedreigd doorda2 dat men bijvoorbeeld op 200 meter diepte 

in een mogelijk lekkende put een aftakking maakt. Ik wil dat SodM regelt dat de putten van 

waaruit een side-track zal worden geboord eerst controleert op onberispelijke cementatie 

(en dat Vermilion daarna pas 'akkoord' krijgt). 

Ik woon op minder dan 2 kilometer van de plaats waar mijn drinkwaterleverancier, Vitens, een 

nieuwe bron - iets zuidelijk van Boornbergum - wil aanslaan. 

• Goed water is van levensbelang. Omdat Vitens-drinkwaterbron 'Noordbergum' steeds meer 

verzilt, krijg ik een onprettig gevoel over de kwaliteit van mijn toekomstig drinkwater. Het 

lijkt me, drinkwater gaat toch vóór gaswinning? 

In de gemeente Weststellingwerf staat in het Vermilion-winningsplan dat ze een side-track 

overwegen op een diepte van 200 meter vanuit een oude put. Vitens drinkwaterbronnen reiken 

soms ook tot 200 meter diepte. 

• Ik vind het ontoelaatbaar dat als gevolg van veranderde drukverschillen in gasputten die 

worden leeggehaald, ondergrondse waterlopen kunnen veranderen (en dus naar 

drinkwaterbronnen kunnen lopen). 

• Ik verlang daarom van TNO en/of SodM dat zij naar mij toe garanderen dat zij ondergrondse 

waterlopen ter plaatse controleren zodat wordt uitgesloten dat chemie bevattend boorwater 

zich vermengt met het water van de Vitens bron. 

Drukverschil in aardlagen komen voor bij winning. Zo kan een put waar eerst een druk van 250 bar op 

stond, na winning ineens maar 50 bar druk geven. 

• Zeker bij snel winnen, wat Vermilion wil, is er behoudens meer kans op bevingen, tevens 

kans op onnavolgbare ondergrondse - inmiddels chemie bevattende - waterstromen. Dit 

besef bedreigt mijn woongenot. 

Ook al zouden er geen ondergrondse waterstroming komen, chemie blijft eeuwenlang in de grond 

zitten op een plek waar dit vroeger niet zat. 

• Het is ontoelaatbaar dat dit onder mijn huis uiteindelijk naar boven kan komen (natuurwet: 

weg van de minste weerstand). 
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Als laatste item wil ik bij de rol van mijn overheid bij de informatievoorziening enige opmerkingen 

plaatsen. 

De informatievoorziening schiet op de volgende punten te kort: 

• Vindbaarheid documenten is slecht 

• Het is (bijna) onmogelijk om als gewone burger laagdrempelig aan de concrete 

winningsplannen te komen 

• Late publicatie 

• De plannen worden pas gepubliceerd nadat het mijnbouwbedrijf en EKZ de plannen 

reeds hebben afgestemd 

• Onvolledige plan 

• Bovendien laten de gepubliceerde plannen nog belangrijke onderwerpen open. Als 

voorbeeld geldt Actualisatie Winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen (06-08-
2018) pagina 19 waarin "mogelijke zijtakken" (sidetracks) worden vermeld zonder 

deze verder te concretiseren laat staan of dit definitief de winningsmethode wordt of 

dat dit nog een geheel nieuwe/gewijzigde methode wordt. 

• Kortom de burger weet niet exact hoe er gewonnen wordt. Op basis hiervan kan er 

geen voldoende gefundeerde risicoafweging worden gemaakt laat staan een 

concreet bezwaar worden ingebracht. 

• Informatieavonden sussende boodschap 

• De toonzetting op dergelijke sessies is vooral gericht op "gaat u lekker slapen" en er 

zijn geen significante risico's. Als je boven een veld woont is dit toch even anders en 

wil je gedegen geïnformeerd worden over elk (extra) risico ongeacht de kans hierop. 

Immers de impact is groot mocht zich wel schade door bodemdaling of zelfs een 

aardbeving zich voordoen. Bovendien is de sluimerende angst hiervoor van grote 

invloed op de woon beleving en dit hoeft niet zorgvuldig weg gebagatelliseerd te 

worden door belanghebbende partijen zoals de mijnbouwbedrijven en het ministerie 

van EKZ. 

• Ondoorzichtigheid plannen 

• Velden die verderop gelegen zijn en niet direct in de buurt van de eigen woonplaats 

hebben ook effect op de bodemdaling. Door onduidelijke naamgeving van velden en 

putten is niet altijd even duidelijk welke velden in de buurt liggen en gevolgen 

hebben voor je eigen woonerf. Zo kan het voorkomen dat winningsplannen aan je 

voorbijgaan terwijl die toch van directe invloed zijn op je woonomgeving. 

Bijvoorbeeld Put Opeinde Zuid (Opeinde ligt 5 km buiten Drachten) terwijl deze ligt in 

een wijk van Drachten. 

• Halen in plaats van brengen van belangrijke informatie 

• Als nietsvermoedende burger moet je zelf erg alert (via diverse media) zijn op 

mogelijk plannen rondom gas- en zoutwinning in je omgeving. Waarom is er geen 

informatieplicht waardoor de burger goed en volledig wordt geïnformeerd over de 

winningsplannen in zijn directe omgeving. Nu dient iedereen zelf zich hierin te 

verdiepen door informatie-avonden te bezoeken en winningsplannen op te vragen. 

Dit zou toch per adres door de overheid dienen te worden opgeleverd. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 
gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswinning ter plaatse zo 
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spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Hoogachten 
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20 November 2019 

Ministerie van economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2245 AE Voorschoten, 

Betreft: 

Zienswijze winningsplan Leeuwarden-101 

Geachte heer, mevrouw, 

2 2 NOV 20111 

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een 

ontwerpinstemmingsbesluit opgesteld voor de instemming met het 

gaswinningsplan Leeuwarden-1O1, inclusief Eernewoude 

Hierbij maak ik bezwaar tegen deze Instemming. 

Zelf ben ik eigenaar van een recreatiewoning op het lt Wiid Koaidijk-6 203 in het 

NP de Aide Faenen wat zich bevindt in het winningsplan. Het deugdelijk 

gefundeerde huis is voorzien van een ringbalk en is onderheid. Deze constructie 

voorziet echter niet in een draagkracht vermindering en een door u verwachte 

bodemdaling van 1 cm of meer. Ik maak dan ook bezwaar tegen het het 

ondermijnen van de draagkracht van de fundering en de vervolg schade tot in 

lengte van jaren tijdens en na de winning. 

Een oplossing om vooraf de constructie geschikt te maken voor een dergelijke 

vervormingen is niet eenvoudig en zeer duur. Ook oplossingen na de 

vervormingen zijn lastig en zeer duur. Denk hierbij aan opvijzelen van de palen 

onder de ringbalk en of extra palen aan brengen. Omdat de grond blijft 

bewegen is het niet ondenkbaar dat meerder malen dergelijke herstel acties 

nodig blijken. 

Tenslotte kan de orde van grootte voor de herstelkosten oplopen tot de woz 

waarde van de bebouwing rond het wingebied. Inspanningen en kosten die 

daarbij gemoeid zijn kunt u niet op de eigenaar laten drukken. Uiteraard zal ik 

die claimen' bij de veroorzaker in deze. 

Het ontwerpbesluit voorziet niet in een realistische kosten en herstel procedure. 
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Ik adviseer u dan ook het ontwerpbesluit te heroverwegen en een realistische 

reservering voor herstel mee te laten nemen in de exploitatiebegrotingen. 

Uiteraard is het wijs de instemming alsnog in te trekken. 

Met vrie/

20 n r 2019 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Leeuwarden-101 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Stichting Tsjingas 

 

 

tsjingas@hotmail.com 

21 november 2019 

22 NOV 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk 

DGKE-WO / 19241256} gedateerd 10 oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: 

Vermilion) 

Excellentie, 

In onderstaande dient Stichting Tsjingas haar zienswijze in met betrekking tot het ontwerp

instemmingsbesluit winningsplan Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) gedateerd 10 

oktober 2019 door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion). 

Wij zijn het niet eens met hervatten van gaswinning door het aanpassen van de bestaande putten of 

het boren van een aftakking vanuit een van de bestaande putten zoals voorgesteld wordt in de 

aanvraag instemming Leeuwarden-101 Winningsplan (gedateerd 8 december 2017). Ik verzoek u 

om het voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer 

aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Mijn belang en mijn 

motivering vindt u in onderstaand schrijven. 

Belang 

Stichting Tsjingas stelt zich ten doel, een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk- landschappelijk, 

leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven de gemeente Opsterland en aangrenzende 

gemeenten te behouden en te bevorderen, en het tegengaan en voorkómen van die rechts- en 

feitelijke handelingen die aan de natuur, het milieu en het landschap, bodem en (diepe) ondergrond, 

huizen, wegen en andere kunstwerken in dit gebied, of aan de collectieve bewoners in voornoemde 

gemeenten, materiële dan wel immateriële aantasting, schade, inklinking, trilling, vervuiling, 

radioactieve straling of hinder toebrengen of zouden kunnen toebrengen. Onder het doel is mede 

begrepen het behartigen van gelijksoortige belangen van collectieve bewoners van dit gebied en van 

de gezamenlijke donateurs van de stichting. Onze stichting heeft voorts ten doel het verrichten van 
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alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

Motivering 

Wij menen dat uw besluit haaks staat op de doelstellingen van onze stichting. Gaswinning draagt niet 

bij aan een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk- landschappelijk -, leef- en woonmilieu; 

integendeel. 

Recent is er een groot onderzoek gepubliceerd van de vier Noordelijke omroepen. Zie 

https://www .rtvoost.nl/nieuws/32067 4/Beleid-mijnbouw-gebaseerd-op-d rijfzand. De bevindingen 

zijn zeer zorgwekkend. Officiële gegevens en rapporten over mijnbouw in ons land blijken vol met 

fouten te zitten. Risico's worden verkleind, gasproducties te laag ingeschat, milieuvergunningen niet 

aangevraagd. Dit onderzoek heeft geleid tot Kamer- en Statenvragen. Dergelijke bevindingen doen 

ons het ergste vrezen als het gaat om een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk- landschappelijk 

-, leef- en woonmilieu. Daarom verzoeken wij de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te 

vernietigen. 

Bij boren en gaswinning is sprake van stikstofdepositie, zeker in het geval van het aanpassen van de 

bestaande putten of het boren van een aftakking vanuit een van de bestaande putten zoals is 

beoogd. De Raad van State heeft geoordeeld dat de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden 

onmiddellijk teruggebracht moet worden. Nabij de betreffende mijnbouwlocatie ligt de Aide Feanen. 

Dit Natura 200CJ..gebied bevat stikstofgevoeligenatuurtypen. Meer stikstofdepositie op deze 

gebieden is volgens het PAS-arrest van de Raad van State niet toegestaan. Daarom verzoeken wij de 

minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

Ook vindt bij proef- en gasboringen uitstoot van C02 plaats. Deze uitstoot is in dit gebied reeds in 

overmaat aanwezig, vanwege de vele veeteeltbedrijven. Extra uitstoot zal het milieu en de 

natuurwaarden verder schaden. Daarom verzoeken wij de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit 

te vernietigen. 

De veenpolder, waar de betreffende mijnbouwlocatie zich in bevindt, heeft te maken met 

bodemdaling door veenoxidatie. Gaswinning zal de bodem verder doen dalen, zoals Vermilion Energy 

heeft laten weten. Daarom verzoeken wij de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

Gas Winnen is boren in de bodem en van boren komt schade. Gaswinning leidt altijd tot 

bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het 

wingebied. Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Gaswinning gaat gepaard met inzet 
van chemicaliën. Niemand kan voorspellen wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op 

bodem, water en natuur. Ik ben van mening dat het voorzorgsbeginsel dient te worden toegepast en 

verzoek de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vernietigen. 

Gaswinning leidt tot gasgebruik en gasgebruik leidt weer tot C02-uitstoot. Opwarming van de aarde 

als gevolg van COS-uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen is bedreigend voor het leven 

op aarde. De overheid heeft als plicht om haar inwoners te beschermen. De transitie van fossiele 

energie naar duurzame energie is van noodzakelijk om de opwarming van de aarde te stoppen. 
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Nieuwe, meer of langere gaswinning is strijdig hiermee, daarom verzoek ik de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

Inwoners en lokale ove;1eden in het gebied hebben herhaaldelijk laten weten geen nieuwe, meer of 

langere gaswinning te willen. Inwoners voelen zich onveilig, maken zich zorgen over schade en 

vrezen voor schade aan bodem, water en natuur. Daarom verwek ik de minister dit ontwerp

instemmingsbesluit te vernietigen. 

Een goede schaderegeling voor inwoners ontbreekt. Wie schade heeft moet zelf aantonen dat dit 

door gaswinning is ontstaan. Enkel in Groningen is sprake van omgekeerde bewijslast. Inwoners 

worden belast met schade en vervolgens belast met de onderbouwing. In een gebied waar meerdere 

bodemdalingsfactoren spelen (gaswinning, veenoxidatie) is het huidige protocol niet toereikend. 

Daarom verzoek ik de minister dit ontwerp-instemmingsbesluit te vern ietigen. 

Wij hebben geen vertrouwen in de gaswinner. Vermilion Energy is recent in hoger beroep door de 

Raad van State op de vingers getikt vanwege het slaan van gasputten zonder de vereiste 

vergunningen in Langezwaag (ABRvS 201807730/1/Al). Daarnaast doet 

het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar overschrijding van de maximale te winnen 

hoeveelheden gas doorVermilion Energy. 

Ik doe dan ook met nadruk een beroep op u, om het instemmingsbesluit te vernietigen en niet tot 

uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Leeuwarden-101 (kenmerk DGKE-WO / 19241256) 
gedateerd 10 oktober 2019 over te gaan. In plaats daarvan roep ik u op, de gaswfnnlng1:erl)laatse zo 

spoedig mogelijk te beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van 

fossiele brandstoffen uit mijn omgeving. 

Stichting Tsjingas 
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