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januari 1983 en Januari 2005 is verrassend en behoeft een
verklaring. Deze is niet opgenomen in de tekst.
In paragraaf 6.4 is, naast de waterpasmetingen, sprake van GPSmetingen ten behoeve van de waargenomen (en in de toekomst
waar te nemen) bodemdaling. CPS-plaatsbepalingen in het XYZspectrum hebben een meetonnauwkeurigheid. Wij hebben
hierover geen informatie gevonden.
In de figuren 6-1 3 en 6-14 worden drie verschillende scenario's
van bodemdaling afgebeeld. Op pagina 51 wordt in de één na
laatste alinea gesteld dat indien er GPS-metingen buiten de
voorspelingen vallen, een herhalingsmeting wordt uitgevoerd.
Hoe moet dit gerelateerd worden aan de eerder beschreven drie
scenario’s?

Bodemthiling
In de Seismische Risico Analyse is kaartmateriaal opgenomen ter
onderbouwing. Het kaartmateriaal is echter zodanig incompleet dat,
hoewel aannemelijk is dat voldaan wordt aan seismische risicocategorie
I, dit niet herleidbaar is. Wij verwachten dat de geprognotiseerde
bodemdaling van maximaal 2,2 centimeter in het centrum van het
winningsgebied niet tot problemen zal leiden. Dit zou beter kunnen
worden toegelicht.
Op pagina 54 wordt aangegeven dat er geen meldingen zijn geweest
van bevingen in Juni 201 5. Dit is incorrect, zoals te lezen is in de
volgende nieuwsberichten:
• https://nos.nl/artikel/2043040-aardbevinqen-bii-annapaulowna.html
• http://www.nhnieuws.nI/nieuws/l 66433/Anna-Paulownaqetroffen-door-twee-aardbevinqen
Communicatie
Omgevingsmanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel bij
de vergunningverlening onder de Mijnbouwwet. Wij willen u vragen hier
in de aangepaste vergunning aandacht voor te vragen, gezien ook de
gevoeligheid die er momenteel bestaat ten aanzien van gaswinning uit
de ondergrond. Op dit moment ontbreekt in het winningsplan een
beschrijving van hoe omwonenden worden geïnformeerd. Daarbij
merken wij op dat de tekst op dit moment een zodanig technisch
karakter heeft, dat dit voor een algemeen publiek moeilijk te begrijpen
zal zijn.
Advies
Wij adviseren u het volgende:
• Dat het winningsplan op de onder ‘Overwegingen’ genoemde
punten wordt aangevuld;
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