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Woord vooraf
Van donderdag 24 mei 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018 lag het ontwerp-instemmingsbesluit
voor ‘WINNINGSPLAN WAALWIJK-NOORD ter inzage. Een ieder kon naar aanleiding van het ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een zienswijze in de vorm van een
reactie geven.
Wat staat er in het winningsplan Waalwijk-Noord?
Het door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) winningsplan Waalwijk-Noord
betreft het gasveld Waalwijk-Noord gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Waalwijk
zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien ligt het gasveld in de provincie
Noord-Brabant, in de gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk en in het verzorgingsgebied van de
waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland. Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit
het gasveld Waalwijk-Noord. Het winningsplan Waalwijk-Noord betreft een actualisering van het
vigerende winningsplan voor deze gaswinning. De redenen voor actualisering zijn dat de productie
met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en Vermilion mogelijkheden ziet om de
gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande put en
stimulatiewerkzaamheden (fracken). Vermilion geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum
van productie in 2026 aan.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Waalwijk-Noord is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast
zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om
advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage lagen.
Zienswijzen en reacties
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 451 zienswijzen
binnengekomen (waarvan 45 uniek) en 7 reacties 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 reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden
opgezocht.
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 lokale huis-aan-huis bladen en op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 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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Kennisgeving ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Van donderdag 24 mei 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit
voor de gaswinning Waalwijk-Noord ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Waalwijk-Noord?
Het door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) winningsplan Waalwijk-Noord betreft
het gasveld Waalwijk-Noord gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Waalwijk zoals
verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien ligt het gasveld in de provincie NoordBrabant, in de gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk en in het verzorgingsgebied van de
waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland.
Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Waalwijk-Noord. Het winningsplan Waalwijk-Noord
betreft een actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinning. De redenen voor
actualisering zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en
Vermilion mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van
wijzigingen in de bestaande put en stimulatiewerkzaamheden (fracken). Vermilion geeft in het
winningsplan een verwachtte einddatum van productie in 2026 aan.

Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Waalwijk-Noord is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast
zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies
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gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van donderdag 24 mei 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018 het instemmingsbesluit en de
onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens
reguliere openingstijden op de volgende locaties:
• gemeente Aalburg, Grote Kerkstraat 32 te Wijk en Aalburg;
• gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen;
• gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, te Waalwijk
• Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Uw mening geven?
U kunt donderdag 24 mei 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit met het
winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.
Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpinstemmingsbesluit een
zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit 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 Waalwijk-Noord
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.
Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. 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. Het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd. Hiertegen
staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in
huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten?
Voor nadere inlichtingen kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14:00- 16:30 uur contact
opnemen met dhr. M. Claasen (tel. 070 379 6132).
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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 9 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 34.
Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN WAALWIJK-NOORD’
Registratienummer
GW40-OIB-0001
GW40-OIB-0002
GW40-OIB-0003
GW40-OIB-0004
GW40-OIB-0005
GW40-OIB-0006
GW40-OIB-0007
GW40-OIB-0008
GW40-OIB-0009
GW40-OIB-0010
GW40-OIB-0011
GW40-OIB-0012
GW40-OIB-0013
GW40-OIB-0014
GW40-OIB-0015
GW40-OIB-0016
GW40-OIB-0017
GW40-OIB-0018
GW40-OIB-0019
GW40-OIB-0020
GW40-OIB-0021
GW40-OIB-0022
GW40-OIB-0023
GW40-OIB-0024
GW40-OIB-0025
GW40-OIB-0026
GW40-OIB-0027
GW40-OIB-0028
GW40-OIB-0029
GW40-OIB-0030
GW40-OIB-0031
GW40-OIB-0032
GW40-OIB-0033

Zienswijzenummer
0001
0002
0003 (10 identiek)
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014 (5 identiek)
0015
0016
0017 (293 identiek)
0018
0019
0020 (1 identiek)

Reactienummer

R021
0022 (1 identiek)
0023 (86 identiek)
0024
0025
R026
0027 (2 identiek)
R028
0029
0030
0031
0032
0033
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Registratienummer
GW40-OIB-0034
GW40-OIB-0035
GW40-OIB-0036
GW40-OIB-0037
GW40-OIB-0038
GW40-OIB-0039
GW40-OIB-0040
GW40-OIB-0041
GW40-OIB-0042
GW40-OIB-0043
GW40-OIB-0044
GW40-OIB-0045
GW40-OIB-0046
GW40-OIB-0047
GW40-OIB-0048
GW40-OIB-0049
GW40-OIB-0050
GW40-OIB-0051
GW40-OIB-0052

Zienswijzenummer
0034
0035 (11 identiek)
0036
0037
0038

Reactienummer

R039
R040
0041
0042
0043
0044
0045
R046
0047
R048
0049
0050
0051
0052
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen
Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN WAALWIJK-NOORD’
Zienswijze- / reactienummer
0019
0045
0029
0030
0042
R039
R021
R028
R046
0035
R048
0034
0033
0002
R026
R040
0043

Organisatie
ARAG SE Nederland, LEUSDEN, namens particulier
ARAG SE Nederland, LEUSDEN, namens particulier
Brabantse Milieufederatie, TILBURG, mede namens Natuurmonumenten
’S-Graveland en 120 particulieren
Casade, DONGEN
De Efteling B.V., KAATSHEUVEL
Gemeente Aalburg, College van Burgemeester en Wethouders, WIJK EN
AALBURG
Gemeente Heusden, College van Burgemeester en Wethouders, VLIJMEN
Gemeente Loon op Zand, College van Burgemeester en Wethouders,
KAATSHEUVEL
Gemeente Waalwijk, College van Burgemeester en Wethouders, WAALWIJK
Colors at Home, WAALWIJK
Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, 'S-HERTOGENBOSCH
SP Noord-Brabant, UDEN
Stichting Schaliegasvrij Nederland, HELVOIRT
Vermilion Energy Netherlands B.V., AMSTERDAM
Waterschap Aa en Maas, Dagelijks Bestuur, 'S-HERTOGENBOSCH
Waterschap Brabantse Delta, Dagelijks Bestuur, BREDA
ZLTO Waalwijk-Geertruidenberg, SPRANG-CAPELLE
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Reactie R021, R026, R028, R039, R040, R046 en R048
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AANTEKENEN
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248

2 6 JUN 2018

2250 AE VOORSCHOTEN

ONS KENMERK:

0555962

UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:

23 mei 2018

BEHANDELD DOOR:
ONDERWERP:

Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit, Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord

AANTAL BIJLAGEN:
DATUM:
VERZ.

25junl2018
25junl2018

Geachte heer,
Op 23 mei 2018 publiceerde u het ontwerp van het instemmingsbesluit waarin de
Minister van Economische Zaken en Klimaat instemming verleent aan het
winningsplan Waalwijk-Noord. Met deze brief dienen wij een z1ensw1jze 1n op dit
ontwerpbesluit.
Standpunt gemeente
De gemeente Heusden is tegenstander van deze gaswinning.
Hiervoor hebben wij vijf redenen:
1. De gaswinning verhoudt zich niet met een consistent rijksbeleid voor het
realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen.
2. De gaswinning is in strijd met het lokale duurzaamheidsbeleid.
3. De gaswinning is niet gegarandeerd veilig voor bodem en milieu.
4. De gaswinning stuit op wantrouwen, onrust en verzet onder de bevolking en het
bestuur in de regio.
5. Er zijn voldoende en betere alternatieven voor handen.
Onderbouwing
POSTADllES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
BEZOEKADttES

Julianastraat 34
Vlijmen
T

E

(073) 513 17 89
(073) :113 17"
INfo@l<EUSOEN.H\.
OIGJTML LOKET
www.heusden.nl

1.
Gasgebruik heeft een bijdrage aan schadelijke kl imaatverandering in de vorm van
de uitstoot van C02. De rijksoverheid is op dit moment actief bezig om gasgebruik
te ontmoedigen en het gebruik van duurzame bronnen te stimuleren. Het gebruik
van fossiele brandstoffen moet in Nederland verminderen om te kunnen voldoen
aan de klimaatdoelstellingen. Onlangs is het besluit genomen om bij
nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer toe te staan. De
gaswinningsplannen voor Waalwijk sluiten niet aan bij de landelijke ambities om
klimaatneutraal te worden. Inmiddels zijn er veel duurzame alternatieven aanwezig
en wij zijn van mening dat het beter is om in te zetten op die duurzame
alternatieven dan op conventionele gaswinning.

Bankrelatie

NL54BNGH028S003909

Gemeente Heusden gebruik! uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waar1oe zij 7ijn verstrekt
Indien u daarover Inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente(Wet Bescherming Persoonsgegevens. artikel 33en 34)
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R021
Ons kenmerk
Onderwerp

0555962
zienswijze ontwerp instemmingsbesluit, Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord

Datum

25 juni 2018
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2.
De Heusdense gemeenteraad heeft in december 2017 de duurzaamheidsagenda
vastgesteld. Hiermee toont onze gemeente zich ambitieus op het gebied van
duurzaamheid. Het eerste thema in deze agenda is Energie, met doelstellingen
over lokale opwekking van duurzame energie en bijdragen aan de energietransitie.
Het verlengen van de gaswinning uit Waalwijkse bodem is strijdig met deze
doelstellingen en ondermijnt zelfs de geloofwaardigheid van ons ambitieuze lokale
duurzaamheidsbeleid.
3.
Het staat niet onomstotelijk vast dat de nieuwe gaswinning op langere termijn geen
schades en verontreinigingen veroorzaakt aan bodem en milieu. De uiterst slechte
ervaringen op dit punt, elders in het land, bieden geen ruimte om te vertrouwen op
analyses en voorspellingen die het risico als 'gering' duiden. Het ontwerp van het
instemmingsbesluit is dan ook strijdig met het voorzorgsbeginse11, dat is samen te
vatten als 'bij twijfel niet doen'. Inwoners maken zich inmiddels te veel zorgen.
Zorgen die in meer professionele zin ook worden geuit door het waterschap
Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant.
4.
Het ontwerp van het instemmingsbesluit heeft in onze gemeente en de regio tot de
nodige onrust geleid. Diverse gemeenten in de regio en de provincie Noord
Brabant hebben zich nadrukkelijk uitgesproken tegen de gaswinningsplannen. Dit
betekent dat het draagvlak voor gaswinning onder de bevolking en de gekozen
lokale en provinciale volksvertegenwoordigers nagenoeg ontbreekt. Het is naar
onze mening een democratische opgave voor de rijksoverheid om hiermee
rekening te houden bij haar besluiten die zo nadrukkelijk lokale belangen raken.
5.
De energietransitie vereist beperking van de energievraag en het optimaliseren
van duurzame energiebronnen. Dit dient ook de inzet van de overheden te zijn.
Onze gemeente geeft hier invulling aan met hoge ambities op het vlak van
energiebesparing, gasloos bouwen (dat al is toegepast in onze milieuvriendelijke
wijk 'Geerpark'), en lokale ontwikkelingen op het vlak van windmolens en
zonnevelden. Het ontwerp van het instemmingsbesluit past dan ook niet binnen de
energietransitie.
Conclusie
De gemeente Heusden is uit het oogpunt van duurzaamheid en veiligheid tegen de
voorgestelde gaswinningsplannen voor Waalwijk-Noord. Daarnaast blijkt ook in de
samenleving geen draagvlak voor het instemmingsbesluit. Wij verzoeken u daarom
dringend om het ontwerp van het instemmingsbesluit, zoals dat nu ter inzage ligt,
te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het winningsplan
Waalwijk-Noord. Onze gemeente is wel graag bereid om met de rijksoverheid op te
trekken in het realiseren van een ambitieuze duurzaamheidsagenda.

1 O.a. vastgelegd in artikel 191 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
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Ons kenmerk 0555962
Onderwerp

zienswijze ontwerp instemmingsbesluil, Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord

Datum 25 juni 2018
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Met vriendelijke groet,
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Waterschapshuis

� Waterschap
�AaenMaas

11o..

Pertelaarpark 70
Postbus 5049

5201 GA ·s-Hertogenbosch

T 088 178 80 00
F 088 178 80 01
E info@aaenmaas.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

W www.aaenmass.nl

t.a.v. Zijne Excellentie de heer ir. E.D. Wiebes
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Datum

3 juli 2018

Ons kenmerk

611877

Doorkiesnr.
Onderwerp

Afschriftbrief - Pro forma zienswijze
Winningsplan Waalwijk-Noord

Geachte heer Wiebes,
Bijgaand doen wij

u

een kopie toekomen van de brief zoals deze heden door ons is verzonden

t.a.v. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat t.a.v. lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk
Noord, inzake Pro forma zienswijze Winningsplan Waalwijk-Noord.
Wij gaan er vanuit u hiermee van dienst te zijn geweest.
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Werken met water. Voor nu en later.

13 van 141

R026

R026

"'" '-..._ Waterschap
�AaenMaas

Waterschapshuis
Pettelaarpark 70
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

ij 3 JUL ZU18
T 088 178 80 00
F 088 178 80 01
E info@aaenmaas.nl

Aangetekend

w www.aaenmaas.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Datum

2 juli 2018

Ons kenmerk

610974

Doorkiesnr.
Onderwerp

Pro forma zienswijze Winningsplan
Waalwijk-Noord

Geachte heer/mevrouw,
Bij deze delen wij u mede een pro forma zienswijze in te dienen naar aanleiding van uw ontwerp
instemmingsbesluit Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord dat tot 5 juli 2018 ter inzage ligt.
Wij hanteren het standpunt dat op de activiteiten waarop het besluit ziet het voorzorgprincipe van
toepassing moet zijn. Naar onze mening betekent dit dat initiatiefnemers moeten aantonen dat de
activiteiten zonder risico's voor het watersysteem kunnen plaatsvinden. Deze informatie ontbreekt
op dit moment. Dit klemt des te meer omdat u voornemens bent een Barmm-melding te doen.
Over de inhoudelijke aspecten van die melding krijgen wij echter geen informatie meer cq.
daarover wordt geen inzage verstrekt.
Wij zullen deze pro forma reactie binnen 14 dagen aanvullen.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur,
namens deze,
de secretaris-directeur,

•

•

de dijkgraaf,

Ministerie van Economische Zaken (EZ)
T.a.v. Zijne ltxcellentie de heer ir. E.D. Wiebes
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (l&W)
T.a.v. Hare Excellentie mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Werken met water. Voor nu en later.
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R026

� Waterschap
�AaenMaas
'lo...

Waterschapshuis
Pettelaarpark 70
Postbus 5049

5201 GA 's-Hertogenbosch
T 088 178 80 00
F 088 178 80 01
E info@aaenmaas.ni

Aangetekend

w www.aaenmaas.ni

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Datum

17 juli 2018

Ons kenmerk

612797

Doorkiesnr.
Onderwerp

Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit
winningsplan Waalwijk-Noord

Geachte heer/mevrouw,

Op 23 mei 2018 publiceerde u het ontwerp van het instemmingsbesluit waarin de minister van
Economische Zaken en Klimaat instemming verleent aan het winningsplan Waalwijk-Noord. Door
middel van deze brief geven wij een nadere onderbouwing, die naar aanleiding van de eerder
verstuurde pro-forma zienswijze (kenmerk: 610974, 2 juli 2018) nader wordt toegelicht.

Standpunt waterschap Aa en Maas
Met deze brief spreken wij onze zorgen uit over het beoogde winningsplan Waalwijk-Noord,
waarvan het beïnvloedingsgebied binnen de grenzen van het beheergebied van Aa en Maas valt.
Op basis van de eerder verstuurde, formele adviesbrief (kenmerk:500306, 13 november 2017} is
de gevraagde informatie betreffende fracking en de intensivering van boren tot op heden niet
(afdoende) beantwoord. Een gedegen advies afgeven is door gebrek van informatie onmogelijk.
De onzekerheid van de gevolgen met betrekking op het grondwater zijn op langere termijn groot
en de risicospreiding onduidelijk.

Motivering
De voorgestelde gaswinning kan een negatieve impact hebben op de uitvoering van onze
overheidstaken. Met name de effecten op het grondwater kunnen niet beoordeeld worden door het
gebrek aan informatie. Voor de inschatting van die effecten is inzicht nodig in de chemicaliën die
worden gebruikt, de orde van grootte en de omvang van het fracken. Dat inzicht wordt op basis
van de aangeleverde gegevens onvoldoende geboden. Dat maakt de onzekerheid over de
eventuele risico's voor de kwaliteit van het grondwater onverantwoord groot. Een duidelijk
voorbeeld van de betreffende onzekerheid blijkt uit de eerdere vervuiling die plaats heeft gevonden
door de toepassing van de aardgascondensaat te Loon op Zand.
Waar in het algemeen overheidsorganisaties het werk openbaar maken, lijkt het Rijk in dit geval
een voorbehoud te maken op het motiveringsvereiste. Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen
zijn van het fracken en de intensivering van boren sluiten wij als waterschap aan bij onderstaand
voorstel dat aan de Tweede Kamer, op 19 september 2013 is voorgelegd als te stellen
voorwaarden aan de gaswinning.
''Het monitoren van grondwater rond boorlocaties, d.w.z. het bemonsteren en analyseren daarvan,
is essentieel om vroegtijdig verontreiniging van het grondwater en hoge saneringskosten achteraf
te voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk aan de winning de volgende voorwaarden te koppelen:
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Werken met water. Voor nu en later.
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De monitoring van het grondwater direct met alle boorlocaties te integreren, inclusief nulmeting

van die parameters waarmee lekkage vanuit de diepte en de put eenduidig kan worden
vastgesteld (o.a. thermogeen gas).
2. Te borgen dat de monitoring onafhankelijk geschiedt.
3. Te eisen dat de chemicaliën die worden gebruikt in de fracking-vloeistof en de boorvloeistof
bekend zijn evenals de samenstelling van het productiewater.
4. Vast te leggen dat elk spoor van additieven of chemicaliën, die om wat voor redenen dan ook
niet in de nufmetingen zijn opgenomen, bij latere vaststelling in het grond- en oppervlaktewater
automatisch worden toegerekend aan de gasexploitant en dat deze verplicht wordt te saneren.

We verwijzen in dit verband naar het rapport Schaliegas, beheersing van de risico's voor ons
grondwater (Olsthoorn,

2013).

Onder verwijzing naar het Verdrag van Aarhus, inzake de toegang tot informatie recht van
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieu aangelegenheden. willen wij
met deze zienswijze bij u het belang onder de aandacht brengen om de specifieke
,

risicoverspreiding van de toegepaste stoffen inzichtelijk te

m ake n

.

SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) zorgt voor de naleving van wettelijke regels m.b.t. opsporen,
winnen, opslaan en transpo rteren van delfstoffen. SodM adviseert de minister ook bij de verlening
van een omgevingsvergunning (de BARMM-melding).
Vanwege de eerder geschetste risico's, verzoeken wij u vrie ndelijk doch dringend om ons als
waterschap op de hoogte te stelle n van het advies van SodM en de BARMM melding.
-

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur,
de dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen

Werken met water. Voor nu en later.

Ons kenmerk: 612797
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Onderwerp
Zienswijze ontwerpbesluit winningsplan Waalwijk-Noord

Geachte minister,
Het ontwerp instemmingsbesluit voor het gaswinningsplan van de locatie Waalwijk-Noord ligt tot en met
woensdag 4 juli 2018 ter inzage. Hierover maken wij met deze brief onze zienswijze kenbaar.

Context
Op 3 augustus 2017 vond er een gasincident plaats op de locatie aan de Loonse Molenstraat. Dit heeft
tot veel onrust geleid onder omwonenden en heeft ook politiek veel aandacht gekregen.
Op 14 november 2017 hebben wij een advies uitgebracht aan uw Ministerie over de voorgenomen
actualisatie en uitbreiding van de gaswinningsplannen in onze gemeente. In dit advies uitten wij onze
zorgen over de winningsplannen, de gaswinning en de daaraan verbonden risico's. We adviseerden de
uitbreiding van de gaswinning te heroverwegen en per direct in te zetten op de transitie naar duurzame
energie. Met de uitbreiding van de gaswinning wordt een verkeerd signaal afgegeven en vanuit de
beoogde transitie een onjuiste keuze gemaakt

Onze zienswijze
We werken in de regio Hart van Brabant nauw samen om de ambit ies en doelstellingen in het kader van
de energietransitie te behalen, zoals die zijn vastgelegd in de Regionale Energie Strategie. We zijn
daarom een tegenstander van de verlenging en uitbreiding van de gaswinning in onze gemeente én in
bredere context in onze regio.

Anton Pieckplein 1 5171 CV

Kaatsheuvel

telefoon

0416-289111

IBAN NL95 BNGH 028.50.05.111

Postbus 7

Kaatsheuvel

telefax

088-1188623

E-mail:info@loonopzand.nl

5170 AA
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Het winnen van fossiele brandstoffen past niet bij de ingezette transitie naar een duurzaam Loon op
Zand én een duurzame regio. Sterker nog, de gaswinning staat haaks op de omslag die we maken naar
duurzame energie en is in strijd met zowel de regionale als de gemeentelijke ambities voor de
energietransitie. De gaswinning verhoudt zich ook niet met een consistent rijksbeleid voor het realiseren
van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen en is niet gegarandeerd veilig voor bodem en milieu.
Tot slot constateren wij dat de gaswinning stuit op wantrouwen, onrust en verzet onder onze inwoners.

Er lijkt in de samenleving weinig tot geen draagvlak te zijn voor het instemmingsbesluit.
Conclusie
We verzoeken u dan ook dringend om de winningsplannen te heroverwegen en per direct in te zetten op
de transitie naar duurzame energiebronnen. Gaswinning staat haaks op de omslag die we

met zijn allen

maken naar duurzame energie en is vanuit de beoogde transitie een onjuiste keuze.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ontwikkeling, telefoonnummer

, e-mail

, afdeling Ruimtelijke
.

Hoogachtend,

J. van Aart

2
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Geachte heer/mevrouw,

De gemeente Aalburg, deels gelegen binnen het winningsplan Waalwijk-Noord, ter
hoogte van de kern Drongelen, kan zich niet verenigen met het voorliggende
ontwerpbesluit, zoals bekendgemaakt in de Staatscourant van

23 mei 2018.

Zie nswijzen

Hieronder geven wij in hoofdlijnen aan waar onze zienswijzen betrekking op hebben.

In algemene zin
Het winningsplan voorziet onder andere in wijzigingen aan de bestaande put. Het
betreffen stimuleringswerkzaamheden, het boren van een aftakking of het boren van
een nieuwe put in het gasvoorkomen.
Behoudens de stimulatiewerkzaamheden zijn de overige veranderingen aan deze put
dan wel de nieuwe put niet of nauwelijks, dus volstrekt onvoldoende, beschreven. De
gegeven motivatie alsook de onderbouwing schieten tekort.
Verder vinden wij, overigens niet alleen, het een uiterst vreemde gewaarwording dat
de gaswinning in Groningen om moverende redenen wordt beëindigd en dat hier nu
nog - gezien de landelijke ommezwaai - uitbreiding plaatsvindt. Temeer beëindiging in
de rede ligt.
Zie in dit verband het artikel over Vermilion in Het Financieele Dagblad van

2 juli 2018

"ontwikkelen kleine gasvelden is geen optie". Dat u bijgaand aantreft.

Bodemdaling
In het onderhavige winningsplan wordt uitgegaan van een maximale bodemdaling van

4 centimeter. Indien deze grens wordt overschreden zal: "in overleg met SodM
besproken worden hoe daarmee om te gaan". Wij merken dit aan als een open norm,
welke gelet op de schade en risico's ongewenst is.

19 van 141
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Bodemdaling is immers een van de negatieve effecten van de gaswinning waar in het
onderhavig ontwerpbesluit toestemming voor wordt verleend. In uw overweging en in
de adviesvragen is uw uitgangspunt dat de bodemdaling ten hoogste 4 centimeter zal
zijn. Naar onze mening dient de maximale bodemdaling nu al geborgd te zijn en dient
de eventuele toestemming om gas te mogen winnen te komen te vervallen indien de 4
centimeter bodemdaling is bereikt.
Fracken
Nu onduidelijk is waar in het ontwerp toestemming wordt verleend kunnen wij ons niet
vinden in uw voornemen voor het fracken van de bodem ter plaatse. Er zijn op locatie
meerdere putten aanwezig die een of enkele behandeling zullen ondergaan. Hiermee
is onduidelijk hoe vaak een track zal gaan plaatsvinden. Daarnaast is onduidelijk welke
stoffen gebruikt gaan worden tijdens het fracken en welke hoeveelheden in de bodem
worden ingebracht.
Uiteraard zijn wij bekend met de regels die gelden voor het gebruik van chemicaliën in
de bodem (REACH). Desondanks zijn wij van mening dat het gebruik van chemicaliën
en de toegestane hoeveelheden, gelet op de feiten en omstandigheden, geborgd
dienen te worden in het onderhavige besluit. Kortom, maatwerk is geboden hier. Alleen
dan is een juiste en zorgvuldige beoordeling te maken over de aanvaardbaarheid van
hetgeen waarvoor u toestemming verleend. Bovendien zijn de regels rond het gebruik
van chemicaliën in de bodem aan verandering onderhevig. Door slechts te verwijzen
naar deze regels is hetgeen waar u met onderhavig besluit toestemming voor verleend
niet duidelijk en daardoor voor ons niet te beoordelen en/of te toetsen.
Het voorstaande is des te meer van belang nu uit het voorliggende winningsplan blijkt
dat iets minder dan de helft van de chemicaliën in de bodem achter blijft. Mede gelet
op het feit dat er sprake is van overlap tussen het winningsgebied en het drinkwater
gebied Loon op Zand is dit ten zeerste ongewenst. De chemicaliën die achterblijven,
blijven immers achter in een gesloten compartiment waar ook het te winnen gas in zit
opgesloten. Het boorgat is hierbij het zwakste punt. Door de aanwezigheid van
chemicaliën in dit compartiment is het noodzakelijk dat de integriteit van het boorgat
ten eeuwigen dagen geborgd blijft. De integriteit van het boorgat is voor dit moment als
voldoende beschouwd, wat hiervan ook zij. Onduidelijk is echter hoe de integriteit voor
de verre toekomst is gewaarborgd.

Wij zijn op de hoogte van het feit dat er, voorafgaand aan het fracken, nog een Barmm
melding ingediend zal worden bij het Ministerie. Echter in deze procedure zijn wij geen
partij om u te adviseren of bij te staan. Evenmin staat er bezwaar en/of beroep open,
indien wij ons niet zouden kunnen vinden in een voorgenomen medewerking aan een
of meerdere tracks.
Gemeentelijk beleid
Tenslotte willen wij nog kenbaar maken dat het voorgenomen besluit om medewerking
te verlenen haaks staat op het gemeentelijk standpunt qua gaswinning. De raad van
de gemeente Aalburg heeft eerder al een motie aangenomen tegen de winning van
schaliegas. Hoewel er verschillen zijn tussen reguliere gaswinning en de winning van
schaliegas wordt ook deze winning ondersteund met het fracken van de bodem. Een
principiële overeenkomst is dat er chemicaliën in de bodem worden gebracht die deels
"voor eeuwig" achter blijven.
In een tijd waarin wij met zijn allen de mond vol hebben over duurzaamheid en dat ook
aan het vertalen zijn in al onze regels en daarop gebaseerde besluiten, past niet meer
een dergelijke vorm van (gas)winning. Een herbezinning is hier dan ook op zijn plaats.
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Vragen

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden, neem dan contact op met
.

Bijlagen: Artikel FD: Ontwikkelen kleine gasvelden is geen optie

GEMEENTEHUIS

Grote Kerkstraat 32

4261 BE

Wijk en Aalburg

POSTADRES

Postbus 40

4260 AA Wijk en Aalburg
Telefoon

0416-69 87 oo

Fax 0416-69 34 74

E-mail· gemeente@aalburg.ni
Internet: www.aalburg.nl
IBAN rekeningnummer
BNGH 028 50 03 976
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Meer FD.nl lezen? Registreer je nu en lees gratis 5 artikelen per maand.

Leo Sonneveld , Elias Bom
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Ontwikl<elen l<leine g·asvelden is geen optie
Opinie 1 Leo Sonneveld, Stichting Good
Governance Monitor en Elias Bom, Stichting
Laat Woerden Niet Zal<l<en i.o.
Het Canadese bedrijf Vern1ilion zal de komende jaren kleine gasvelden in Nederland
blijven ontwikkelen. 'Er is nog toekomst in Nederland', stelt Sven Tummers,
directeur Nederland van Vern1 ilion

(FD,

25 juni). Maar w e hebben dat gas uit kl ein e

velden hele1naal niet nodi g om huizen te verwarn1en en te koken. Bovendien geeft
het enorme schade aan omgeving en samenleving .
Voor koken en verwannen is laagcalorisch gas nodig. In veel kleine velden zit
hoogcalorisch gas dat eerst bewerkt moet worden voordat het in huizen kan worden
geb ru ikt . In Woerden, waar Vermilion ook een concessie heeft, zou het gas zelfs
direct omgezet worden in elektriciteit. Het argument dat wij als burgers dit gas
nodig hebben, klopt daaro m niet.
Kleine gasvelden zijn qua omvang niet
vergelijkbaar met de situatie in

Kleine gasvelden

Groningen. Maar we hebben in beide

Gaswinning in een

gevallen te maken inet dezelfde

veenweidegebied met autonome

overheid. Een overheid die heeft

bodemdaling is onaanvaardbaar

aan ge to on d dat burgers btj schade
aan het kortste eind trekken. Daarnaast doet de gassector er alles aan om onder
aansprakelijkheid uit te komen.
De rechtspositie van on1wonenden op kleine velden is nog slechter dan in
Groningen, door het ontbreken van de 'omgekeerde bewijslast'. Groningen zit in het
co llectief geheugen van heel Nederland gegrift en heeft daardoor een negatieve

impact op de waardeontwikkeling van de omgeving en huizenprijzen bij alle
gaswinningslocaties in Nederland. Voor de situatie rond het kleine gasve ld in
Woerden is alv as t een prij skaar tje van minimaal €100 ml n berekend.
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Ook bij andere kleine velden, zoals Alkmaar en Emmen, zijn aardbevingen geweest
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en is er schade veroorzaakt. Bij gaswinning worden altijd chemicaliën in de
ondergrond gespoten en het risico op vergiftiging van grond- en drinkwater kan
nooit worden uitgesloten. Lekkages zijn een realiteit zoals recent bleek in Waalwijk
en vorig jaar in Loon op Zand. Adriaan Houtenbos (ex-lid van de Technische
Commissie Bodembeweging) heeft aangetoond dat risicoprofielen door
winningsbedrijven structureel te laag worden voorgespiegeld. Bodemdaling is een
onbeheersbaar proces.
Daaro1n is gaswinning in een veenweidegebied met autonome boden1daling en
onder woonwijken - zoals in Woerden de situatie is - onaanvaardbaar. Het belang van
Vermilion, met een paar honderd werknemers wereldwijd, staat in geen verhouding
tot de belangen van 10.000 mensen die alleen al in Woerden direct boven het
gasveld wonen.
Vennilion toont haar ware aard door lokaal en provinciaal bestuur die investeren in
duurzaamheid en tegen gaswinning zijn standaard voor de rechter te dagen. Zodra,
na Groningen, ook de kleine gasvelden leeg zijn, zijn de winsten verdwenen. Het
gaswinningsbedrijfVermilion zal teruggaan naar Canada en wij burgers en
toekomstige generaties zullen de rekening n1oeten betalen.

Leo Sonneveld, Stichting Good Governance Monitor en Elias Bo111, Stichting Laat
Woerden Niet Zakken i.o.

•
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Onderwerp:

ontwerp-instemmingsbesluit Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord

Geachte Minister,

Op

13

juni

2018

heeft

het

Algemeen

Bestuur

van

waterschap

Brabantse

Delta

het

Ontwerp

instemmingsbesluit Actualisatie winningsplan Waalwijk-Noord besproken. Het Algemeen Bestuur heeft
unaniem besloten een zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit in te dienen en het dagelijks bestuur
verzocht dit tijdig te doen.
waterschappen

Tevens is daarbij verzocht

om zo tot een gezamenlijk

gedragen

om samenwerking en afstemming met andere

zienswijze

te komen.

Mede namens waterschap

Rivierenland dienen wij deze zienswijze in.
Waterschap Brabantse Delta staat als regionale overheid midden in de maatschappij. Wij dragen zorg voor
veilige dijken en kades, zuiveren rioolwater, verbeteren en bewaken de kwaliteit van het oppervlaktewater en
regelen de hoogte van het water in ons werkgebied in Midden- en West-Brabant. Hierbij werken wij nauw
samen met maatschappelijke partners en andere overheidsorganisaties, waardoor wij veel waarde hechten
aan de belangen van onze partners. Bovendien hebben wij naast genoemde kerntaken een verbindende en
versterkende rol wanneer het gaat om thema's als klimaatverandering en klimaatadaptatie.
Op basis van het ontwerp-instemmingsbesluit Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord zien wij ernstige
risico's met betrekking tot deze winning. Van alle risico's die spelen en waar zorgen over zijn, zijn vooral de
risico's rondom het zogeheten 'fracken' een punt van grote zorg. Een zorg die wordt gevoed door het feit dat
er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de risico's en effecten op lange termijn. De Groningse
casus, hoewel verschillend wat betreft orde en grootte, is hier een sprekend voorbeeld van.
De stukken die nu ter inzage liggen gaan voornamelijk in op technische risico's en geven daar vanuit een
technische invalshoek een kwantitatief gewicht aan. Dat zegt alleen iets over hoe hoog risico's worden
ingeschat. Er blijven echter wel risico's bestaan. Wij zijn van mening dat in het Ontwerp-instemmingsbesluit
onvoldoende wordt ingegaan op de kwalitatieve aspecten, oftewel de impact van die risico's. Dit leidt tot
ernstige zorgen over de waarborg van kwaliteit van omliggende natuur, landschap en het watersysteem.
Uit het Ontwerp-instemmingsbesluit blijkt bijvoorbeeld niet op welke manier er met de genoemde risico's
wordt o m gegaan of op welke manier zij worden beheerst. Bijvoorbeeld ten aanzien van het 'fracken' wordt op
bladzijde 9 van 27 van het Ontwerp-instemmingsbesluit verwezen naar een nog op te stellen "uitgewerkt plan
voor hydraulische stimulatie" en een daaropvolgend "werkprogramma". Dit geeft de waterschappen
onvoldoende zicht en betrokkenheid bij de totstandkoming van deze documenten en de verdere procedure
daaromtrent. Daarmee is feitelijk de concrete invulling van de risicobeheersing verplaatst naar een 'interne'
procedure in de toekomst, terwijl dit in het actuele debat juist het grootste punt van zorg is. Verder blijft
onduidelijk wat de verlenging en uitbreiding van de gaswinning concreet betekenen op lange termijn voor de
omgeving en haar bewoners.

FINALIST
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Klimaatverandering en de daaruit volgende consequenties vragen om moderne, innovatieve oplossingen. De
transitie naar duurzame energie is daar een voorbeeld van. Het Ontwerp-instemmingsbesluit staat haaks op
het algemeen en maatschappelijk geaccepteerd voornemen om fossiele brandstoffen te vervangen door
duurzame vormen van energie. Tevens neemt het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning in Nederland
af.
Op basis van de stukken en de feiten die bekend zijn, ligt er naar onze mening onvoldoende inhoudelijke
basis om het Ontwerp-instemmingsbesluit vast te stellen, mede gezien het ontbreken van wetenschappelijke
consensus. Namens het Algemeen Bestuur van waterschap Brabantse Delta verzoeken wij u dan ook het
Ontwerp-instemmingsbesluit in te trekken. Hierdoor wordt recht gedaan aan de ontstane maatschappelijke
onrust en kunnen de waterschappen hun rol in het proces van risicobeheersing vervullen die zij als regionale
waterbeheerder hebben. Daarbij roepen wij u op vooraf in gesprek te gaan met relevante partijen en
betrokkenen. In het kader van transparantie en duidelijkheid hechten wij zeer aan zo'n open dialoog. Voorts
gee� heroverweging mogelijkheden voor het beschouwen van nut en noodzaak in relatie tot innovatie met
betrekking tot de energietransitie.
Uw reactie op onze zienswijze zien wij graag tegemoet.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

----�--.�---"'-
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Zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit, Actuallsatle Wlnnlngsplan Waalwijk-Noord

Geachte mevrouw, heer,
Op 23 mei 2018 publiceerde u het ontwerp-instemmingsbeslult waarin de Minister van
Economische Zaken en Klimaat instemming verleent aan het wlnnlngsplan Waalwijk
Noord. Met deze brief dienen wij een zienswijze In op dit ontwerpbesluit.

Standpunt gemeente
De gemeente Waalwijk is tegenstander van deze gaswinning.
Hiervoor hebben WIJ vijf redenen:
1.

De gaswinning verhoudt zich niet met een consistent rijksbeleid voor het realiseren
van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen.

2.

De gaswinning is in strijd met het lokale duurzaamheidsbeleid.

3.

De gaswinning Is niet gegarandeerd veilig voor bodem en milieu.

4.

De gaswinning stuit op wantrouwen, onrust en verzet onder de bevolking van

5.

Er zijn voldoende betere alternatieven voor handen.

Waalwijk.

Onderbouwing
1.
Gasgebruik heeft een bijdrage aan schadelijke klimaatverandering in de vorm van de
uitstoot van C02• De rijksoverheid is op dit moment actief bezig om gasgebruik te
ontmoedigen en het gebruik van duurzame bronnen te stimuleren. Het gebruik van
fossiele brandstoffen moet in Nederland verminderen om te kunnen voldoen aan de
klimaatdoelstellingen. Onlangs is het besluit genomen om bij nieuwbouwwoningen geen
gasaansluitingen meer toe te staan. De gaswinningsplannen voor Waalwijk sluiten niet
aan bij de landelijke ambities om klimaatneutraal te worden. Inmiddels zijn er veel
duurzame alternatieven aanwezig en wij zijn van mening dat het beter is om in te zetten
op die duurzame alternatieven dan op conventionele gaswinning.

2.
De gemeentelijke strategische visie1 en structuurvisie2 beschrijven de gemeentelijke visie
met betrekking tot duurzaamheid. De gemeente Waalwijk heeft verschillende ambities op
1

Strategische visie Waalwijk 2025 - Samen werken aan de toek om st

2

Structuurvisie Waalwijk 2025 - Onderscheidend meer verleiden

Taxandnaweg 6

Postbus 10150

5140 GB Waa w11k

t

(041ó) óll 34 5ó

f {041ó) 611

34 3!!

1nfo@waalw11k nl
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het gebied van duurzaamheid. Eén van die ambities is een klimaatneutrale gemeente in
2043. Dit steunt op twee pijlers:
Het beperken van de energievraag door het stimuleren van energiebesparing;
en het gebruik van duurzame energiebronnen.
Onze inzet op duurzame energieopwekking is onder andere zichtbaar in het realiseren
van een Ecopark waarin duurzame energieopwekking plaatsvindt door gebruik te maken
van wind, zon en biomassa. Daarnaast stimuleren we energiebesparing in het eigen
vastgoed maar ook door verduurzaming van particuliere woningen.
Het afbouwen van het gasgebruik is een belangrijk onderdeel van de weg naar
klimaatneutraliteit. Het toelaten van nieuwe gaswinning uit Waalwijkse bodem is
daarmee in strijd. Sterker nog, het ondermijnt de geloofwaardigheid van ons ambitieuze
lokale duurzaamheidsbeleid.
3.
Het staat niet onomstotelijk vast dat de nieuwe gaswinning op langere termijn geen
schades en verontreinigingen veroorzaakt aan bodem en milieu. Met name de slechte
ervaringen in Groningen stemmen veel mensen ongerust. Ook al zullen de
bodemomstandigheden in Groningen en Waalwijk mogelijk verschillen, dit alles biedt
geen politieke ruimte om in Waalwijk te varen op analyses en voorspellingen die het
risico als "gering" duiden. Daarvoor maken inwoners zich inmiddels te veel zorgen. Wij
constateren dat de door u georganiseerde inloopbijeenkomst van 4 juni j.I. geen
geruststelling heeft bewerkstelligd.
Daarnaast zien wij dat zowel het Waterschap Brabantse Delta in een aangenomen motie,
als ook Milieudefensie in haar expertiserapport en de Brabantse Milieufederatie in haar
zienswijze, zich bij de lijst van bezwaarmakers hebben gevoegd vanwege het ontbreken
van garanties op de veiligheid voor bodem en milieu.
4.
De onrust onder de inwoners van Waalwijk heeft inmiddels geleid tot een actiegroep
tegen de voorgenomen gaswinning. Behalve de gemeenteraad van Waalwijk hebben ook
diverse andere gemeenten in de regio en de provincie Noord-Brabant zich nadrukkelijk
uitgesproken tegen de gaswinningsplannen. Dit betekent dat het draagvlak voor
gaswinning onder gekozen lokale en provinciale volksvertegenwoordigers nagenoeg
ontbreekt. Het is naar onze mening een democratische opgave voor de rijksoverheid om
hiermee rekening te houden bij haar besluiten die zo nadrukkelijk lokale belangen raken.
s.
De zogenoemde "Trias Energetica" aanpak biedt naar onze mening voldoende ruimte om
de nationale energievoorziening zonder nieuwe gaswinningsprojecten èn duurzaam te
garanderen. Dit vraagt wel een uiterst alerte overheid.
Deze trias strategie bestaat uit de volgende drie stappen:
Stap 1: Beperk de energievraag
Stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen
Stap 3: Gebruik fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk
Over de eerste twee stappen hebben wij onder (1) en (2) al het een en ander toegelicht.
Ze vragen niet alleen lokale inzet, maar ook faciliteiten van de rijksoverheid in de vorm
van regelgeving en financiering.
Efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen verwijst enerzijds naar rendement
verhogende en milieubeschermende technologische toepassingen. Anderzijds betekent
het efficiënt gebruik van bestaande energiebronnen ook dat de energiemarkt niet
nationaal maar internationaal moet worden bekeken, onder andere op nut en noodzaak
van het importeren en exporteren van energie(bronnen).
Voor alle drie de stappen geldt dat kostenconsequenties - voor zover aan de orde - wel
moeten worden aanvaard.
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Conclusie
De gemeente Waalwijk is uit een oogpunt van duurzaamheidsbeleid en veiligheid tegen
de gaswinningsplannen voor Waalwijk. Met haar zijn omliggende gemeenten, de
provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta ook tegen. Daarnaast blijkt
ook in de samenleving geen draagvlak voor het instemmingsbesluit.
Derhalve verzoeken wij u dringend het ontwerp-instemmingsbesluit, zoals dat thans ter
inzage ligt, te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het winningsplan
Waalwijk-Noord. De gemeente Waalwijk is wel graag bereid om, bijvoorbeeld in het
kader van het Interbestuurlijk Programma, met de rijksoverheid op te trekken in het
realiseren van een ambitieuze duurzaamheid

nda.

Hoogachtend,
HET COLLEGE VAN WAALWIJK,
de secretaris,

J.H
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Onderwerp

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Waalwijk-Noord
Datum
3 juli 2018
Ons kenmerk
(2227624/4366117

Geachte heer Wiebes,

Uw

kenmerk

DGMETM-EO / 18054469

Het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Waalwijk-Noord ligt van 24 juli tot

Contactpersoon

4 juli 2018 ter inzage. Op grond van artikel 34 van de Mijnbouwwet dienen wij

hierbij een zienswijze in op dit ontwerpbesluit.

Telefoon

Standpunt provincie

Email

De provincie Noord-Brabant is tegenstander van uitbreiding van de gaswinning
in Waalwijk-Noord. Hiervoor hebben wij de volgende redenen:
1

Bijlage(n)

De uitbreiding van de gaswinning vinden wij strijdig met de kamerbrief

.

over kleine velden waar wordt gesproken de afbouwfase van de
gaswinning uit de kleine velden
De uitbreiding van de gaswinning past niet in ons streven naar een

2.

energievoorziening die vrij is van C02 emissies en is een verkeerd
signaal als gelijktijdig wordt ingezet op gasloos bouwen en
alternatieven voor fossiele brandstoffen
Risico's voor het grondwater als gevolg van fracken vinden wij niet

3.

toelaatbaar
Daarnaast staan wij op het standpunt dat indien geheel of gedeeltelijk wordt
ingestemd met het winningsplan de volgende aspecten meegenomen moet
worden:
4.

te waarborgen dat bij eventuele schade als gevolg van de gaswinning
deze schade via een transparante regeling wordt behandeld en binnen
een acceptabele termijn tot uitkering leidt

5.

te waarborgen dat bij een eventueel toekomstig incident bij
mijnbouwactiviteiten ook de provincie Noord-Brabant hierover wordt
geïnformeerd

6.

voorwaarden op te nemen voor de afdichting en afwerking van de put
bij beëindiging van de gaswinning

De provn
i cie Noord-Brabonl is verkozen lol bes/ besfvurde decenlrole overheid 2017.
Meer n
i formotie op: www.brabonl.nf/beslbesluurd
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Het winningsplon is een actualisatie van het bestaande winningsplon Waalwijk.
Bij de actualisatie van het winningsplon Waalwijk is dit pion gesplitst in drie
winningsplannen:
Waalwijk-Noord
Sprong
Loon op Zond en Loon op Zond-Zuid
Het ontwerp-instemmingsbesluit heeft alleen betrekking op Waalwijk-Noord.
De redenen voor de actualisatie zijn:
De productie vanuit de bestaande putten zal langer doorlopen don
verwacht
Vermillion ziet mogelijkheden om de gasproductie te verhogen door
wijzigingen in de bestaande putten, frocken, het boren van aftakkingen
vanuit bestaande putten of eventueel het boren van een nieuwe put
Actualisatie van productie- en bodemdolingsvoorspellingen
Op

14 november 2017 hebben wij u geadviseerd niet in te stemmen met het

winningsplon. Indien u toch geheel of gedeeltelijk zou instemmen hebben wij

u

geadviseerd een aantal voorwoorden te verbinden aan de instemming.
U heeft ons advies, om niet in te stemmen met de uitbreiding van de winning en

de maatregelen die tot doel hebben om meer gos te winnen via de bestaande
putten, niet overgenomen. Daarnaast zijn de door ons geadviseerde
voorwoorden, indien u wel zou instemmen, niet overgenomen. Hieronder
beargumenteren we nogmaals ons advies.
1 en 2

De provincie Noord-Brabant streeft naar een energievoorziening die vrij is van
C02 emissie. Daarvoor richten we ons op de productie van duurzame energie.

In het regeerakkoord is opgenomen dot het gasverbruik sterk moet worden
verminderd. De eerste maatregelen om dit te bereiken zijn inmiddels bekend:
•

Vanaf 1 juli dienen vergunningaanvragen voor nieuwbouw uit te gaan
van gosloos bouwen.

•

In uw brief Gaswinning lnr 469,

30 mei 2018) geeft u aan dot voor

kleine velden, zoals bij Waalwijk-Noord, sproke is van een gestage
afbouw.
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De productie in het gasveld Waalwijk-Noord neemt ieder jaar af, wij zien dit als

Datum

de afbouwfase. Het winningsplan voorziet echter in een aanzienlijke

3 juli 2018

productieverhoging door de volgende maatregelen:

Ons kenmerk

•

het boren van aftakkingen van bestaande putten

•

het boren van nieuwe putten

•

wijzigingen in bestaande putten

•

fracken

C2227624/4366117

Zonder bovenstaande maatregelen is de verwachting dat het veld Waalwijk
Noord nog l 07 miljoen Nm3 gas produceert. Bij het inzetten van fracken is de
verwachting dat maximaal 743 Nm3 wordt geproduceerd en bij het inzetten van
zowel fracken als het boren van extra putten/aftakkingen wordt een maximale
productie van 1618 Nm3 gas verwacht. Ons inziens is deze grote toename van
de productie (tot een factor 15 hoger) in strijd met de afbouwfase van de kleine
velden.
Het gaswinningsplan voor Waalwijk-Noord past niet in de landelijke ambities
om klimaatneutraal te worden. Daarnaast vinden wij het vergroten van de
productie een verkeerd signaal als gelijktijdig wordt ingezet op gasloos bouwen
en op alternatieven voor fossiele brandstoffen. In elk geval past dit niet in het
streven van de provincie naar een duurzame energievoorziening. Het is ons
inziens beter om in te zetten op duurzame energiebronnen dan fossiele
brandstoffen.
3

De derde reden om u te adviseren niet in te stemmen met het winningsplan is het
feit dat de productieverhoging mede wordt bereikt door de gashoudende
gesteentelaag te fracken. Zoals in ons advies van 14 november 2017 al is
aangegeven vinden wij het onwenselijk om te fracken gezien de overlap van het
gasveld met het grondwaterbeschermingsgebied Loon op Zand. Wij achten
risico's voor de kwaliteit van het grondwater als gevolg van fracken voor de
winning van gas in de ondergrond niet toelaatbaar en zeker niet als dit gebeurt
onder of in de directe nabijheid van een grondwaterbeschermingsgebied.
Fracken en de risico's voor de drinkwatervoorziening en de kwaliteit van het
grondwater zijn destijds ook de aanleiding geweest om in een groot deel van
Brabant het boren naar en het winnen van schaliegas te verbieden. Provinciale
Staten hebben op 3 juni 2018 in reactie op·het ontwerp-instemmingsbesluit in de
motie 'Niet boren naar gas in Brabant' Gedeputeerde Staten opgeroepen alles
in het werk te stellen om fracking in de zoektocht naar vormen van gas en
andere fossiele brandstoffen tegen Ie gaan. Wij verzoeken

u

dan ook dringend

om niet in te stemmen met het winningsplan. Indien u toch besluit in te stemmen
met het plan verzoeken wij u als voorwaarde op te nemen dat er niet gefrackt
mag worden.
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Datum

Ons advies om te zorgen voor een goede schaderegeling heeft u niet

3 juli 2018

opgevolgd. U geeft aan dot als er een oorzakelijk verbond is tussen de schade
en de gaswinning van Vermillion wordt vastgesteld, dot Vermillion deze schade
moet vergoeden (artikel 6: 177 van het Burgerlijk Wetboek). Indien Vermillion
hier niet {meer) toe in stoot zou zijn, vindt vergoeding plaats via het
Waarborgfonds Mijnbouwschade. Omdat deze verplichtingen voortvloeien uit
de wet hoeft hierover volgens u geen voorschrift te worden opgenomen in het
instemmingsbesluit. Dit waarborgfonds keert uit als er mijnbouwschade is en de
mijnbouwondernemer door faillissement, surseance van betaling of overlijden

Ons kenmerk

C2227624/4366117

niet in staat is de schade te vergoeden. Alleen schade die niet op een andere
manier is vergoed komt in aanmerking voor vergoeding vanuit het
waarborgfonds. Het vermogen van het fonds is echter niet heel groot (250.000
euro). We verzoeken u daarom om te waarborgen dat alle schade wordt
vergoed die als gevolg van de gaswinning bij Waalwijk-Noord ontstaat, ook in
de situatie dot Vermillion hiertoe niet in staat is en de schade groter is don het
vermogen van het Waarborgfonds Mijnbouwschade. Daarnaast verzoeken we u
te waarborgen dot eventuele schade binnen een acceptabele termijn wordt
vergoed.
5

Ons advies om de procedure bij incidenten aan te passen heeft u niet
overgenomen en u goot hier in het ontwerp-besluit ook niet op in. Wij begrijpen
dot de afhandeling van incidenten geregeld is in de omgevingsvergunning, maar
constateren dat bij de huidige afhandeling niet alle belanghebbenden zijn
geïnformeerd. Wij verzoeken u daarom om te waarborgen dot bij een
toekomstig incident bij mijnbouwactiviteiten wij hierover ook worden
geïnformeerd.
6

Ons advies om voorwaarden op te nemen voor putafwerking en putofdichting
no beëindiging van de winning heeft u niet overgenomen. Zoals in ons eerdere
advies is aangegeven overlapt de winning in het zuiden met het
grondwaterbeschermingsgebied Loon op Zond. Wij vinden het daarom
belangrijk dot de afdichting en afwerking van de put bij de beëindiging van de
winning op zodanige wijze plaatsvindt dot wordt voorkomen dot het grondwater
bestemd voor drinkwater verontreinigd rookt. Wij verzoeken don ook nogmaals
om hiervoor voorwoorden op te nemen.
Bij de informatiebijeenkomst op 24 mei 2018 waren ook veel inwoners van de
betrokken gemeenten aanwezig. Een deel van de aanwezigen heeft ook ter
plekke een zienswijze ingediend. Het is aan de inwoners van de regio vrijwel
niet uit te leggen dat zij in het kader van de energietransitie moeten denken over
alternatieven voor gos, en zij gelijktijdig worden geconfronteerd met extra
risico's als gevolg van de uitbreiding van de gaswinning. Zeker nu vanaf 1 juli

2018 nieuwbouw zonder gasaansluiting wordt gerealiseerd.
Naast de provincie Noord-Brabant hebben de gemeente Waalwijk, Heusden en
Aalburg zich ook uitgesproken tegen de gaswinningsplonnen. Dit betekent dot er
weinig draagvlak is voor de gaswinning bij Waalwijk-Noord onder de gekozen
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Gedeputeerde Stoten van Noord Brabant,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Sprang-Capelle/Waalwijk, 29 mei 2018

3 1 MEI 2018

Geachte dames en heren.
Hierbij willen wij
gebruik maken van het recht onze
zienswijze bij u in te dienen betreffende "winningsplan Waalwijk-Noord".
Wij willen u laten weten dat wij het niet eens zijn met het ontwerp-instemmingsbesluit
winningsplan Waalwijk-Noord.
De visie op gaswinning is de laatste jaren sterk veranderd.
Naar andere energievormen wordt onderzoek gedaan.
Het lijkt erop dat binnen enkele jaren de nieuw te bouwen woningen zelfs geen gasaansluiting
meer zullen krijgen.
Ik
woon zelf vanaf april 2017 in een nieuwbouw woning.
Ik kook op inductie, maar helaas heb ik wel een gasgestookte cv-ketel omdat dit verplicht was.
In mijn keuken zit een afgedopte gasleiding.
Deze mocht niet vervallen omdat ook deze verplicht aanwezig moest zijn in mijn woning.
Erg jammer allemaal.
Ik heb ook een energiecontract voor groene stroom en groen gas.
Kost per maand iets meer, maar dan ben Ik in ieder geval wel goed bezig.
Nu wil Vermilion Energy Netherlands B.V. de gasproductie van het, blijkbaar al sinds 1991
bestaande, gasveld gaan verhogen dmv wijzigingen in de bestaande put en dmv fracken.
Hierover maken wij ons grote zorgen.
In tegenstelling tot wat u beweert is fracken niet veilig en schoon.
Allesbehalve zelfs, want er wordt gewerkt met chemicaliën en er is enorm veel water bij nodig.
Er is een grote kans dat ons drinkwater wordt bevuild door chemicaliën.
Schadelijke stoffen kunnen zich verspreiden in de bodem of aan de oppervlakte komen, er is dus
ook nog eens een groot gevaar voor de volksgezondheid.
Ook zal de bodem gaan zakken met, naar verwachting, 4 centimeter !!
Dit wordt afgedaan als verwaarloosbaar, maar het zal je maar overkomen dat je huis begint te
scheuren door deze verwaarloosbare 4 centimetertjes!!!
Het is bekend dat het gebied rond Waalwijk al laag is gelegen en dus bij wateroverlast zoals
overstromingen of langdurige regenval snel in de problemen zal komen.
Iedere centimeter dat dit nàg lager wordt is er één te veel.
Vervolgens is er een verhoogde kans op trillingen m.a.w : "lichte aardbevingen".
Daar zitten we hier ook niet op te wachten.
We hebben toch enorm leergeld betaald in Groningen?? !!
Wat de mensen daar mee hebben gemaakt en nàg steeds meemaken is ongehoord.
De mensen in Groningen zitten al vele jaren diep in de emotionele en financiële ellende.
Wij willen in Waalwijk en omgeving niet het 2e Groningen van Nederland worden.
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Gas moet toch wel erg veel opbrengen als er zo aan de belangen en gezondheid van de burgers
voorbij wordt gegaan.
Wij willen u daarom ook dringend verzoeken niet in te stemmen met het winningsplan Waalwijk
Noord

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,
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AANGETEKEND

Ministerie van Economische Zaken en

limaat

lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-N ord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Datum:

5juni 2018

Ref.

107/Ml/2018

Betreft:

Zienswijze op ontwerp-in

emmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord

Geachte mevrouw/mijnheer,

Inleiding

1. Van donderdag 24 mei 2018 tot en

et woensdag 4 juli 2018 ligt het ontwerp
instemmingsbesluit voor het winnin splan Waalwijk-Noord ter inzage. Hierbij dient
Vermilion Energy Netherlands B.V. Vermilion) tijdig haar zienswijze tegen dit

ontwerp-instemmingsbesluit in.
2. Vermilion heeft bezwaren tegen de
uitvoeren van een opname naar de

mschrijving van artikel 3: de verplichting tot het
ouwkundige staat van een representatieve

selectie van voor bodembeweging g voelige bouwwerken.
3.

Een bouwkundige opname (of opna

e bouwkundige staat) betreft het in beeld

(foto's) en geschrift (rapport) vastle gen van (de bestaande gebreken aan) een
bouwwerk binnen een vooraf vastg steld gebied voordat daar risicovolle

werkzaamheden gaan plaatsvinden. De opname dient dan als referentiepunt om na
een gebeurtenis vast te kunnen stel en of bepaalde schade aan een bouwwerk ook
al vóór de gebeurtenis - althans ten tijde van de bouwkundige opname - aanwezig
was.

1/5

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Harlingen
Gusfav Mahlerplein 11-1 3, 3·d Floor, 1082 MS Amset rdam

Zuidwalweg 2, P.O. Box 71, 8860 AB

Tel. (0}517 493 333
Tel. (0]517 493 306

Fox (0\517 493

330

KvK:

34201179

www.vermilionenergy.com
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Voorop staat dat Vermilion in begin el niet tegen een verplichting tot het uitvoeren
van een bouwkundige opname van bouwwerken bij gaswinning is, daar waar een
onderbouwde reden te geven is vo r een dergelijke opname. Bovendien dient het
voorschrift volstrekt helder te zijn. 1

onderhavig geval ontbreekt het aan beide.

Onderbouwde reden voor bouwkun ige opname
5.

In het ontwerp-instemmingsbesluit

taat enerzijds dat de minister vaststelt dat uit de

uitgebrachte adviezen volgt dat de

ans op schade door bodembeweging

verwaarloosbaar is en dat daarom een maatregelen nodig zijn om schade te
voorkomen, en dat de veiligheid vo©r omwonenden niet in het geding is. Sinds 1991
wordt gas gewonnen uit het Waalw

\-Noord gasvoorkomen; er is geen schade aan

bouwwerken en openbare infrastru tuur als gevolg van die winning bekend.
6.

Maar anderzijds schrijft de minister wel een bouwkundige opname voor, omdat hij
zich kan 'voorstellen dat om eventu1 Ie toekomstige schade aan bouwwerken door

de gaswinning uit het Waalwijk-No rd gasvoorkomen beter te kunnen aantonen, het

nodig kan zijn een opname van de
7.

ouwkundige staat voorhanden te hebben'.

Vermilion vindt dit onvoldoende on erbouwing voor de verplichting een
bouwkundige opname uit te voeren en ontvangt van de minister graag een gedegen
onderbouwing waarom een bouwk ndige opname wordt voorgeschreven terwijl
erkend wordt dat de kans op schad

verwaarloosbaar is, en waarom een opname

van de bouwkundige staat nodig k n zijn om eventuele toekomstige schade aan
bouwwerken door de gaswinning ui het Waalwijk-Noord gasveld beter te kunnen
aantonen.
8.

Door in onderhavig geval een bou kundige opname voor te schrijven, terwijl de
kans op schade aan bouwwerken v rwaarloosbaar wordt geacht, handelt de
Minister naar het oordeel van Verm lion in strijd met artikel 36, tweede lid, van de
Mijnbouwwet. Het voorschrift tot he doen van een bouwkundige opname wordt niet
gerechtvaardigd door het belang v n de veiligheid voor omwonenden of het
voorkomen van schade aan gebou en of infrastructurele werken. De overige
gronden die het verbinden van een voorschrift kunnen rechtvaardigen - het belang
van het planmatig gebruik of behee , nadelige gevolgen voor het milieu, en nadelige

r

b
1

gevolgen voor de natuur - kunnen
tot het doen van een bouwkundige

enmin ten grondslag liggen aan het voorschrift

pname.

9. Bovendien is het Vermilion gebleken dat een dergelijke diffuse boodschap veel
onzekerheid en (onnodige) onrust

�

eroorzaakt bij omwonenden; hoe immers is uit te

leggen dat er geen risico op schad

1 bestaat, maar toch een bouwkundige opname

moet worden gedaan om eventuel
kunnen aantonen?

toekomstige schade door de gaswinning beter te
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10. Daarenboven ondermijnt dit de waarde van de SRA en van de beoordeling door
TNO en SodM over het risico op se ade door bodemtrillingen en bodemdaling.
Vermilion verzoekt de minister dan ok uit te leggen wat de logische ratio is van het
voorschrijven van een bouwkundig

opname bij een verwaarloosbaar risico op

schade, en dit te verwoorden in het instemmingsbesluit.

11. Vermilion is ook van mening dat he voorschrift bij omwonenden de valse

verwachting wekt dat gaswinnings- erelateerde schade denkbaar is, en dat

vergoeding voor waargenomen sch de derhalve ook denkbaar is. Immers, een
bouwkundige opname laat uitsluite d toe dat twee momentopnames (de
bouwkundige opname en de schad opname) met elkaar worden vergeleken, maar
daarmee is niet gegeven dát schad

die op het moment van de bouwkundige

opname nog niet bestond maar tijd ns de schadeopname wél wordt geconstateerd,
het gevolg is van mijnbouwactiviteit n. De bouwkundige opname kan slechts worden
gebruikt om objectief vast te stellen dat de schade vóór de bouwkundige opname
nog niet bestond, niet om de oorza k of het tijdstip van ontstaan van de schade vast
te stellen. Omwonenden zullen ech er wél verwachten dat zij hun schade, die tijdens
de bouwkundige opname nog niet

estond, als zijnde mijnbouwschade op Vermilion

zullen kunnen verhalen.
Verduidelijking voorschrift
Schadeafhandeling
12. Vermilion is van oordeel dat het vo rschrijven van het doen van een bouwkundige

opname de ongerustheid en het wa trouwen van de omgeving niet oplost als niet
tegelijkertijd de schadeafhandeling

oed is geregeld, d.w.z. dat een onafhankelijk en

deskundig orgaan schadeclaims va

burgers - zonder dat Vermilion daarin een rol

speelt - afhandelt. Zonder een des undige en onafhankelijke afhandeling 'aan de
achterkant', heeft een bouwkundig
landelijk, onafhankelijk en deskundi

opname 'aan de voorkant' niet veel zin. Zo'n
schadeafhandelingsorgaan zou ook moeten

instemmen met het plan van aanpa dat Vermilion opstelt voor de bouwkundige
opname. Dat zou in het voorschrift m het instemmingsbesluit moeten worden
opgenomen.
Rol gemeente
13. Vermilion is van oordeel dat de rol

an gemeenten in de bouwkundlige opname
beperkt moet zijn tot een faciliteren e rol, d.w.z. dat de gemeente de benodigde
data (WOZ-gegevens) aan Vermili n moet aanleveren, en dat de gemeente

Vermilion adviseert over de selecti

van de op te nemen gebouwen (bijv.

monumentale gebouwen aangeven alvorens Vermilion het definitieve plan van
aanpak opstelt. De gemeente kan n moet geen rol krijgen in de beoordeling van het
plan van aanpak; dat moet naar he oordeel van Vermilion zijn voorbehouden aan
het eerder genoemde landelijke, on fhankelijke en deskundige
schadeafhandelingsorgaan.
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14. In

de praktijk blijkt het verstrekken 1an WOZ-gegevens door de gemeente aan
Vermilion ten behoeve van het uitv eren van een bouwkundige opname op
weerstand te stuiten om privacyred . nen. Dit leidt tot vertraging en/of moeilijkheden
in de uitvoering van het voorschrift. Het zou helpen wanneer in het
instemmingsbesluit wordt aangege en dat de gemeente moet meewerken aan
verstrekking van de WOZ-gegeven ten behoeve van het uitvoeren van een in het
instemmingsbesluit voorgeschreve bouwkundige opname, wanneer en zodra de
bescherming van persoonsgegeve s afdoende is gewaarborgd.

l

Representatieve selectie

15. In het ontwerp-instemmingsbesluit i aangegeven dat een representatieve opname

van de bouwkundige staat moet wo den uitgevoerd. De selectie van representatieve
bouwwerken dient te zien op voor b dembeweging (bodemdaling en
bodemtrillingen) gevoelige bouwwe ken. 'Bij de selectie kan onder andere de leeftijd,
de bouwkundige constructie van ee bouwwerk evenals de status van gemeentelijk
of Rijksmonument een rol spelen. I die n dergelijke gevoelige bouwwerken niet
aanwezig zijn in het gebied, kan de opname achterwege blijven'.
16. Vermilion verneemt graag van de

inister hoe sprake kan zijn van een
representatieve opname wanneer de selectie alleen ziet op voor bodembeweging
gevoelige bouwwerken.

Termijn
17. In de praktijk blijkt het uitvoeren va een bouwkundige vooropname meer tijd te
vergen dan de in het voorschrift op.enomen 12 maanden, mede omdat Vermilion
afhankelijk is van derde partijen (m dewerking gemeente en omwonenden).
Bovendien kan een dergelijk omva grijk opnameproject alleen worden uitgevoerd
wanneer er voldoende daglicht is e derhalve niet in de wintermaanden. Ook dient
rekening te worden gehouden met akantieperiodes, wanneer veel bewoners
afwezig zijn.
18. Voorgesteld wordt om voor te schrij en dat binnen 6 maanden nadat het besluit

onherroepelijk is geworden een co cept-plan van aanpak moet zijn ingediend (bij de
minister dan wel - indien reeds ing steld - het eerder genoemde landelijke,
onafhankelijke en deskundige scha eafhandelingsorgaan) en binnen 6 maanden na
overlegging van het concept-plan v n aanpak de opname moet zijn uitgevoerd,
waarbij deze termijn wordt opgesch rt (i) zolang de WOZ-gegevens bij de gemeente
zijn opgevraagd, maar (nog) niet zij verstrekt. (ii) indien van toepassing: gedurende
de schoolvakantieperiodes die van oepassing zijn op het betreffende gebied, en/of
(iii) indien van toepassing: geduren e de wintertijdperiode (november t/m maart).
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Conclusie

19. Vermilion concludeert dat de bouw undige opname in onderhavig geval niet het
juiste instrument is om de zorgen v n omwonenden ten aanzien van mogelijke
schade aan bouwwerken door gas inning weg te nemen.

20. Vermilion verzoekt u het bovenstaa de in acht te nemen in het definitieve
instemmingsbesluit. Voor nadere to lichting zijn wij uiteraard beschikbaar.

herlands B.V.

Vermilion Energy Netherlands B.V. - Gustav M hlerplein 11-13 (3e verd.) - 1082 MS Amsterdam
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7 JUN 2018
Ministerie van Economische Zaken en Klima t
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noor
Postbus 248

2250 AE Voorschoten
Datum: 3-6-2018
Betreft: Bezwaar tegen fracking in Waalwijk (ontwerpinstemrningsbesluit voor de gaswinning
Waalwijk-Noord)

Excellentie,

Terwijl de landelijke overheid pleit voor gas rije nieuwbouwwijken en er door uw ministerie volop
wordt onderha �eld over schadevergoedin en vanwege te rigoure_:ize gaswinning in Groningen,

staat diezelfde overheid doodleuk op het p nt om een vergunning te verlenen aan Vermilion Energy

Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) om de asproductie in Waalwijk-Noord tot naar verwachting

2026 te verhogen door middel van wijziging n in de bestaande put en stimulatiewerkzaamheden
(fracken).
Via deze zienswijze tekenen wij daar bezwa r tegen aan.
Fracken vergroot de risico's, zowel op korte e als langere termijn, op trillingen, bevingen, zettingen,
versnelde bodemdaling, verstoorde onderg

ndse waterhuishouding, waterbeheersingsproblematiek

en bodembewegingen, en door hun onderli ge beïnvloeding en versterking ontstaat tevens gevaar
voor schade aan het gehele netwerk van bu zen, leidingen en installaties, met alle enorme risico's
van
dien. Een deel van de fracking-vloeistof met chemische hulpstoffen blijft na winning sowieso in de
ondergrond aanwezig en kan zo ook door Ie kage weer naar de oppervlakte komen.

Het ministerie van EZ & K (vergeten jullie d K niet?) bagatelliseert de gevaren die aan fracken
verbonden zijn zoals de praktijk al wereldwi d heeft aangetoond: verontreiniging van milieu en
omgeving, het grond- en drinkwater, schad

aan de natuur en het leven, gebouwschade, explosies,

brand, blow-outs, zinkgaten en waterbehee singsproblematiek. Het is onbegrijpelijk dat in deze
tijdspanne, waarin gaswinning al tot grote p oblemen heeft geleid, Vermilion toestemming krijgt gas
te winnen met gebruikmaking van een discu abele techniek waarover onvoldoende ker\nis
beschikbaar is.

Wij verzoeken u dan ook met klem om verd re gaswinning in Waalwijk-Noord af te wijzen.

Met vriendelijke groet,
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Fracken vergroot de risico's, zowel op kortere als langere termijn, op trillingen, bevingen,
zetting en, versnelde bodemdaling, verstoorde ondergrond se waterhuis houding,
waterbeheersingsproblematiek en bodembewegingen, en door hun onderlinge
beïnvloeding en versterking ontstaat tevens gevaar voor schade aan het gehele netwerk
van buizen, leidingen en installaties, met alle enorme risico's van dien. Een deel van de
fracking-vloeistof met chemische hulpstoffen blijft na winning sowieso in de ondergrond
aanwezig en kan zo ook door lekkage weer naar de oppervlakte komen.
Het ministerie van EZK bagatelliseert de gevaren die aan fracken verbonden zijn zoals de
praktijk al wereldwijd heeft aangetoond: verontreiniging van milieu en omgeving, het
grond- en drinkwater, schade aan de natuur en het leven, gebouwschade, explosies,
brand, blow-outs, zinkgaten en waterbeheersingsproblematiek. Het is onbegrijpelijk dat
in deze tijdspanne, waarin gaswinning al tot grote problemen heeft geleid, Vermilion
toestemming krijgt gas te winnen met gebruikmaking van een discutabele techniek
waarover onvoldoende kennis beschikbaar is.

Ik vind dat er meer energie gestoken moet wordne in de energietransitie in plaats van gaswinning. Ik
heb principiele bezwaren tegen de koppeling van afhandeling van schade door de exploitant zelf
(Vermillion). Dit moeten we niet willen.
Ik verzoek u dan ook met klem om verdere gaswinning in Waalwijk-Noord af te wijzen.
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Het gasveld bevindt zich onder mijn tuin. Het meeste gas is al uit het veld gehaald. Ik wil niet dat met
behulp van chemicaliën het laatste restje uit de bodem wordt gehaald. Bovendien is onze gemeente
Waalwijk ook tegen verdere van gaswinning: ik sluit mij daarbij aan.
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Fracken vergroot de risico's, zowel op kortere als langere termijn, op trillingen, bevingen,
zetting en, versnelde bodemdaling, verstoorde ondergrondse waterhuis houding,
waterbeheersingsproblematiek en bodembewegingen, en door hun onderlinge
beïnvloeding en versterking ontstaat tevens gevaar voor schade aan het gehele netwerk
van buizen, leidingen en installaties, met alle enorme risico's van
dien. Een deel van de fracking-vloeistof met chemische hulpstoffen blijft na winning
sowieso in de ondergrond aanwezig en kan zo ook door lekkage weer naar de
oppervlakte komen.
Het ministerie van EZK bagatelliseert de gevaren die aan fracken verbonden zijn zoals de
praktijk al wereldwijd heeft aangetoond: verontreiniging van milieu en omgeving, het
grond- en drinkwater, schade aan de natuur en het leven, gebouwschade, explosies,
brand, blow-outs, zinkgaten en waterbeheersingsproblematiek. Het is onbegrijpelijk dat
in deze tijdspanne, waarin gaswinning al tot grote problemen heeft geleid, Vermilion
toestemming krijgt gas te winnen met gebruikmaking van een discutabele techniek
waarover onvoldoende kennis beschikbaar is.
Ik verzoek u dan ook met klem om verdere gaswinning in Waalwijk-Noord af te wijzen.
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
In Noord-Brabant zijn eerder onderzoeken gedaan. Zowel onze gemeente en de provincie Noord
Brabant zijn tegen verdere gaswinning. De ondergrond in deze omgeving bestaat uit een leemlaag
met daaronder kwelwater. Wanneer er gefrackt wordt brengt dat risico's met zich mee voor het
grond- en oppervlaktewater.
Ik vind dat het ministerie garant moet staan voor onze schadeloosstelling bij schade door gaswinning.
Dus niet de exploitant zoals nu in Groningen de NAM, maar de Rijksoverheid. Aan alle kanten blijkt
dat gaswinning niet goed verloopt. Bovendien wil Nederland in de toekomst zonder gas verder en
daarom is het niet nodig om hier verder gas te gaan winnen met behulp van een andere methode.
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
De puttrajecten moeten beperkt worden tot de A59. Dat is de grens. Ze zouden zo veel mogelijk naar
het Oosten en Noorden gelegd moeten worden. Te allen tijde moet voorkomen worden dat putten in
de bebouwde kom onder de A59 door komen.
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wij zijn van mening dat het belang van schoon drinkwater en schone grond op lange termijn wordt
onderschat wanneer er verdere gaswinning plaatsvindt. Wij willen weten of er al sprake is van
bodemdaling.
Wij vrezen geluidsoverlast tijdens de gaswinning. Wij willen weten of er gas wordt afgefakkeld.
Wij willen weten wanneer er een nulmeting wordt gedaan en of reeds heeft plaatsgevonden.
Worden er financiële reserves aangelegd om te voorzien in eventuele schades.
Wij willen geïnformeerd worden over de schadeafhandeling.
Welke schade aan het drinkwater wordt verwacht als gevolg van de gaswinning? Wij menen dat in de
toekomst schoon water belanrijker is dan gas of electiciteit.
Wij willen weten hoeveel gas er sinds het begin op deze locatie is gewonnen.
Waarom werkt de minister mee aan gaswinning via fracking tot 2026 terwijl eerder sprake van een
verbod op winning tot 2023?
Wij zijn het niet eens met deze omstreden manier van winning. Is er sprake van het voorkomen van
radioactief afval?
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik vind dat de overheid moet stoppen met gaswinning, de problemen in Groningen en de schadelijke
gevolgen elders in het land zijn genoegzaam bekend. Ik ben van mening dat de overheid moet
zoeken naar alternatieven zoals wind- en zonne-energie en moet inzetten op minder gasgebruik door
de consument. Dit mag met het zelfde enthousiasme als destijds de bevolking werd warm gemaakt
voor het stoken op gas. Aan de hand van schrijnende voorbeelden zoals de schade aan woningen in
Groningen, mag de burger gewezen worden op het belang van minder gasgebruik.
De impact van bodemdaling van (maximaal) 4 centimeter op een gewoon gezin wordt door de
overheid gebagatelliseerd en onderschat. Als mijn buurman een greppel zou graven in zijn tuin die
tot gevolg zou hebben dat mijn schuur verzakt zou ik helemaal niet acceptabel vinden. De overheid
moet meer aandacht en gevoel tonen voor de effecten van maatregelen op de grote schaal voor de
kleinere schaal voor het gezin. Met name als oudere kijk ik met zorg kijkt naar de volgende generatie
die geconfronteerd worden met de maatregelen die nu genomen dreigen te worden.
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
Hoewel de inhoud van het ontwerpbesluit wellicht correct is, ben ik als burger onvoldoende
deskundig om het besluit inhoudelijk te kunnen beoordelen. Dat heeft tot gevolg dat ik mij zorgen
maak over wat er niet in het ontwerpbesluit staat, met name waar het gaat over mogelijke
schadelijke gevolgen op de lange termijn. Bovendien is er voor Vermillion omzet in het spel en dat
aspect moet dan ook kritisch worden beschouwd.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik twijfel of het belang van de inwoners van Waalwijk in dit plan centraal staat.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik word in mijn belang geraakt want de risico's, ook op langere termijn -niet alleen voor mij, maar
ook voor mijn kinderen-, zijn niet geheel te voorspellen en dat maakt het te riskant.
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Informatiemarkt Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
6 juni 2018, NH Hotel Waalwijk

Aanhef:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Spreekt in als:
Straat:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Zienswijze:
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik ben het er niet mee eens dat de Rijksoverheid wil dat er in Groningen wordt gestopt met
gaswinning en dat in particuliere woningen geen gas meer wordt gebruikt voor centrale verwarming,
warm water en koken, terwijl diezelfde overheid goedvindt dat de gaswinning in Waalwijk-Noord tot
2026 wordt voortgezet.
Ik vrees dat de herstructurering van de weginfrastructuur van de A59 onvoorzien schadelijke effecten
zal hebben voor de omwonenden.
Ik ben het er niet mee eens dat de zienswijze van de provincie wordt genegeerd.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Mijn woning bevindt zich boven het winningsgebied. Ik vrees dat er door bodemdaling schade aan
mijn woning zal ontstaan.
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1 3 JUN 2018
Datum: [invullen)
Betreft: Bezwaar tegen fracking in Waalwijk (ontwerpinstemmlngsbeslu1t voor de gaswinning
Waalwijk-Noord)
Excellentie,
Terwijl de landelijke overheid pleit voor gasvrije nieuwbouwwijken en er door uw ministerie volop
wordt onderhandeld over schadevergoedingen vanwege te rigoureuze gaswinning in Groningen, staat
diezelfde overheid doodleuk op het punt om een vergunning te verlenen aan Vermilion Energy
Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) om de gasproductie in Waalwijk-Noord tot naar verwachting
2026 te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande put en stimulatiewerkzaamheden

(fra cken).

Via deze zienswijze (teken ik/tekenen wij) daar bezwaar tegen aan.
Fracken vergroot de risico's, zowel op kortere als langere termijn, op trillingen, bevingen, zettingen,
versnelde bodemdaling. verstoorde ondergrondse waterhuishouding, waterbeheersl ngsproblematlek
en bodembewegingen, en door hun onderlinge beïnvloeding en versterking ontstaat tevens gevaar
voor schade aan het gehele netwerk van buizen, leidingen en installaties, met alle enorme risico's van
dien. Een deel van de fracking-vloeistof met chemische hulpstoffen blijft na winning sowieso in de
ondergrond aanwezig en kan zo ook door lekkage weer naar de oppervlakte komen.
Het ministerie van EZ & K (vergeten jullie de K niet?) bagatelliseert de gevaren die aan fracken
verbonden zijn zoals de praktijk al wereldwijd heeft aangetoond: verontreiniging van miHeu en
omgeving, het grond- en drinkwater, schade aan de natuur en het leven, gebouwschade, explosies,
brand, blow-outs, zinkgaten en waterbeheersingsproblematiek. Het is onbegrijpelijk dat In deze
tijdspanne, waarin gaswinning al tot grote problemen heeft geleld, Vermilion toestemming krijgt gas
te winnen met gebruikmaking van een discutabele techniek waarover onvoldoende kennis
beschikbaar Is.
(ik verzoek/wij verzoeken) u dan ook met klem om verdere gaswinning In Waalwijk-Noord af te
wijzen.
Met vriendelijke groet.
{Naam, adres en handtekening invullen]
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onder http.// nlognVter-mzaqe-leqgmg-w1rin1ngsplan-waé!1w1,k-�oord. Het zou een duidelijk signaal

ZlJn a ls we hier met zoveel mogelijk mensen naar toe gaan om te laten Zien dat we geen fracktng
willen'

Hieronder enkele suggesties voor mogelijke vragen;
VOOR VERMIUON
De putten ZJJn eerder gebruikt Waarom nu weer h un gebruik verlengen. Er is toch al veel uit
gehaald. Hoeveel % van wat er zal zil er nog in?
Waarom weer meer gaswmning tn een Gemeente die ZJch, net als omnngende gemeenten
u1tspreef(t tegen rnetJWe gaswinning en waar burgers ook helem aal niet op �lllen te wachten?
·Welke chemicalîên gaan gebruikt worden bij de gaswinning?
Kunt u garanderen dat deze chemicaliên riet in het grondwater komen?
Hoeveel centimeter bodemdaling is ontstaan door de eerdere gaswin n ing vanuit deze putten?
Betekent extra gaswin n i ng extra bodemdaling
Kun t u garanderen dat er geen aardbevingen komen?
Gaat uw voor schade een financiële voorziening aanleggen, zo ja, hoeveel
Gaat u een 0-meting uitvoeren a an omlrggende gebouwen, zo je, wanneer?
Als ik schade heb aan mijn huis, waar meld i k dat
Gaswinning leidt tot radto-actief verwi ld afvalwater. Wat gebeurt er met het giftige afvalwater uit
de gaswinning
Hoeveel kuub gas wilt u gaan winnen, per put?
Per wanneer beoogt u de putten te sluiten?
Wat gebeurt e< met de putten na slurbng?
Wat gebeurt e< met het gas dat hier wordt gewonnen, wordt het gebruikt in NL of geêxporteerd?
Is deze winning bedoeld als een van de maatregelen om de venn1ndef'de gaswin ning in
•

•

,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Groningen te compenseren?

ZIJn de oude locaties veM.1Jld?
Wordt er m de t oekomst fracking toegepast?
Wordt er afgefakkeld?
Hoeveel verkeer veroorzaakt de werkzaamheden?
Heeft Verm1hon plannen om over t e stappen op duurzame energie?
·Welke vergunningen heeft Vermilion nodig om dit te mogen doen?
Moet de gemeente een omgevingsvergunning afgeven?
Veroorzaken de installaties geluidsovenast?
�ebben d e w�a1:1hede:1 mvlcod �floo<:. ;:fl fou.�•?
Toensme, landbouw en n atuur kunnen schade oplopen door gaswinning, gaat Vermillion de
kosten die dit met zich mee brengt vergoeden?
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Heeft Verm1hon de gemeen te geld beloofd?

VOOR SODM & VOOR MINISTERIE
In NL 1s toenemend 1nZJch t dat de kosten en ns1co·s van gaswin ning niet meer opwegen tegen de
baten. Tegelijkertijd hebben we klimaatdoelstellingen voor C02-recluctie afgesproken en willen we
van fossiele energie naar duurzame energie. Ort staat h aaks op extra gaswinning u i t deze
putten Waarom werkt u daar aan mee in een Gemeente die zich, ne t als omringende gemeenten.
ui tspreekt tegen ni euw e gaswinning en waar burgers ook helemaal met op zitten te wachten
We hebben nu al vele jaren gezien dat de gevolgen van ga swinning vaak nadeliger uitpakken
dan voorzien U heeft als overheid een verplichting toe naar de huid ige bevolking en toekomstige
generaties. Zijn de gevolgen van gaswinning in de hand te houden?
Verm1 lron heeft is in andere delen van het land meer malen op de vingers getikt voor het zich niet
houden aan procedures en voorschriften. Hoe gaat u garanderen dat dit hier niet weer gebeurt.
Hoeveel aardgas mag Venni li o n winnen en hoe gaat het m 1rnstene controleren dat er niet meer
gewomen wordt
Hoe vaak gaan er ambtenaren ter plaatse controleren of Verm1hon Zich aan de voorschriften
•

•

.

•

•

•

houdt.

·Hoe word bodemdaling, bodenwerwiling en de kwaliteit van hei grondwater gemonitord.
Is het mogelijk de vergunning van Vemiilion wee< in te trekken als het toch mts gaat
wat gaat het m1 nistene doen met het negatieve advies van gemeeflte en provinoe.

•

•

Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Wlnnmgsplan WaalWijk-Noord
Postbus 248
2250 AE: Voorschoten
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1 3 JUN 2018

Inspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Datum: 7 juni 2018
Betreft: Bezwaar tegen fracking in Waalwijk (ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning
Waalwijk-Noord)

Excellentie,

Terwijl de landelijke overheid pleit voor gasvrije nieuwbouwwijken en er door uw ministerie volop
wordt onderhandeld over schadevergoedingen vanwege te rigoureuze gaswinning in Groningen,
staat diezelfde overheid doodleuk op het punt om een vergunning te verlenen aan Vermilion
Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) om de gasproductie in Waalwijk-Noord tot naar
verwachting 2026 te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande put en
stimulatiewerkzaamheden (fracken).
Via deze zienswijze(teken ik daar bezwaar tegen aan.
Fracken vergroot de risico's, zowel op kortere als langere termijn, op trillingen, bevingen,
zettingen, versnelde bodemdaling, verstoorde ondergrondse waterhuishouding,
waterbeheersingsproblematiek en bodembewegingen, en door hun onderlinge beïnvloeding en
versterking ontstaat tevens gevaar voor schade aan het gehele netwerk van buizen, leidingen en
installaties, met alle enorme risico's van dien. Een deel van de fracking-vloeistof met chemische
hulpstoffen blijft na winning sowieso in de ondergrond aanwezig en kan zo ook door lekkage weer
naar de oppervlakte komen.
Het ministerie van EZ & K bagatelliseert de gevaren die aan fracken verbonden zijn zoals de
praktijk al wereldwijd heeft aangetoond: verontreiniging van milieu en omgeving, het grond- en
drinkwater, schade aan de natuur en het leven, gebouwschade, explosies, brand, blow-outs,
zinkgaten en waterbeheersingsproblematiek. Het is onbegrijpelijk dat in deze tijdspanne, waarin
gaswinning al tot grote problemen heeft geleid, Vermilion toestemming krijgt gas te winnen met
gebruikmaking van een discutabele techniek waarover onvoldoende kennis beschikbaar is.
Ik verzoek

u

dan ook met klem om verdere gaswinning in Waalwijk-Noord af te wijzen.

Met vriendelijke groet,
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Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Waalwijk,14 juni 2018,

1 5 JUN Z018

Geachte minister

Hierbij wil ik mijn zienswijze geven over het ontwerplinstemmingsbesluit winningsplan
Waalwijk-Noord van uw ministerie.
Zoals geschreven in het juridisch kader zijn er een aantal criteria waaraan het winningsplan
wordt getoetst
Ik wil eerst ingaan op de criteria die volgen uit artikel 36 Mbw.
af Hierbij speelt de vraag of het betreffende gebied geschikt is in verband met de veiligheid of
schade aan gebouwen.
Mijns inziens komen hier al argumenten uit

naar

voren die maken dat het bedoelde gebied en

speciaal Waalwijk-Centrum niet geschikt is voor (verdere) gaswinning.
Ik woon al tientallen jaren in Waalwijk-C en moet constateren dat er wel degelijk sprake is
van bodemdaling die schade berokkent aan mijn panden.
Ik ben eigenaar van twee panden ouder dan 100 jaar en één ervan is mijn woning.
Al meerdere jaren heb ik last van wateroverlast in de kelder, iets wat er voor 1990 niet of
nauwelijks was.
Er is sprake van grondwaterstijging veel meer dan kan voortvloeien uit toegenomen regenval.
Ook de verzakkingen van de panden nemen opvallend toe, vergelijkbaar met wat ik op foto's
uit "Groningen" zie.
Er zullen misschien meer oorzaken te noemen zijn maar bodemdaling is er zeker én van.
Conclusie: onder een oud stadscentrum moet niet ook nog eens extra gas gewonnen worden.
bi Planmatig beheer.
In het kader van terugdringing van gaswinning verschuift het belang van energievoorziening
o.a.

naar

geothermie.

Ik ken al voorbeelden van toepassing van deze techniek in mijn omgeving.
Het lijkt mij dan ook onverstandig om in dit zelfde gebied via fracking aardgas te gaan
winnen met risico van chemische verontreiniging.
Dat geldt uiteraard ook voor de winning van grondwater wat in ons gebied altijd van groot
belang is geweest.
cl Het is evident dat de hierboven genoemde bezwaren en met name chemische
verontreiniging schade kunnen toebrengen aan de natuur en dus nadelig zijn.
Dan zijn er mijns inziens nog bezwaren van beleidsmatige aard. Het is toch niet uit te leggen
dat de minister enerzijds beoogt de winning van delfstoffen en met name aardgas terug te
dringen en tegelijk wel toestemming wil geven om in dit vrij kwetsbare gebied de
aardgaswinning nog eens verder op te voeren.
Er is in Brabant terecht hevig verzet tegen fracken, hoe ook verder omschreven en dit soort
signalen kunnen toch niet zomaar genegeerd worden.
Mijn conclusie is dat ik in deze zienswijze de voorliggende plannen krachtig veroordeel en
afwijs.
Hoogachtend,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

16 JUN 2018

Datum: 13 juni 2018
Betreft: Bezwaar tegen fracking in Waalwijk (ontwerp-instemmingsbesluit voor de
gaswinning Waalwijk-Noord)
Excellentie,
Terwijl de landelijke overheid pleit voor gasvrije (nieuwbouw)woningen. Er door uw
ministerie volop wordt onderhandeld over schadevergoedingen vanwege te rigoureuze
gaswinning in Groningen. De gemeente Waalwijk een groene gemeente wil zijn.
Staat deze zelfde overheid domweg op het punt om een vergunning te verlenen aan
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) om de gasproductie in Waalwijk
Noord tot naar verwachting 2026 te verhogen. Dit door middel van wijzigingen in de
bestaande put en stimulatie werkzaamheden (fracken).
Via deze zienswijze teken ik daar bezwaar tegen.
Mijn inziens zou de gaswinning juist omlaag moeten en in plaats daarvan te investeren in
groene daken. Zonnepanelen op de vele lege daken in Waalwijk. In combinatie met
dakheide. Zonne-energie is schoon en dakhoede zorgt voor meer groen. Meer groen
zorgt voor temperatuur daling.
Fracken vergroot de risico's zowel op kortere als langere termijn op; trillingen, bevingen,
zettingen, versnelde bodemdaling, verstoorde ondergrondse waterhuishouding,
beheersing van het water en bodembewegingen. Het verhoogt de risico's op schade aan
het gehele netwerk van buizen, leidingen en installaties.
Een deel van de fracking-vloeistof met chemische hulpstoffen blijft na winning in de
ondergrond aanwezig en kan weer naar de oppervlakte komen. Het ministerie van EZ & K
bagatelliseert de gevaren die aan fracken verbonden zijn zoals de praktijk al wereldwijd
(wetenschappelijk) heeft aangetoond. Verontreiniging van milieu en omgeving (denk hierbij
aan de Duinen een beschermd natuurgebied). Het grond- en drinkwater, schade aan de
natuur en het leven, schade aan gebouwen, brand, zinkgaten en beheersing van het
water.
Het is echt onbegrijpelijk dat in deze tijdspanne, waarin gaswinning al tot grote problemen
heeft geleid, Vermilion toestemming krijgt gas te winnen met gebruikmaking van een
discutabele techniek waarover onvoldoende kennis beschikbaar is.
Ik verzoek u dan ook dringend om iedere vorm van gaswinning in Waalwijk af te wijzen.
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.
Betreft: Ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Waalwijk-Noord
Geachte minister,
In deze zienswijze wil ik de volgende punten naar voren brengen:
1)

Ik vind het absurd dat Vermilion juist meer gas mag gaan winnen. Juist in een tijd
waarin wordt besloten dat we van het gas af moeten.

2) Vermilion houdt de mogelijkheid open om te gaan fracken. Dat is een riskante
bezigheid die ik niet in mijn buurt wil.

3) Dit mede omdat in de ondergrond van Waalwijk geologische breuken zitten die
mogelijk geactiveerd kunnen worden, met mogelijk aardbevingen als gevolg
4) Voor dit fracken is veel water nodig. Daaraan worden chemicaliën toegevoegd,
waarvan een deel in de bodem achterblijft. De samenstelling van deze chemicaliën is
onbekend. Ik vind dat zoiets niet kan

.

5) Een aanzienlijk deel van het water komt terug aan de oppervlakte en neemt dan
extra chemische, en mogelijk ook licht radioactieve, vervuiling mee. Dat water "gaat
naar een erkende bewerker, maar het is niet duidelijk wie dat is en wat die doet.

6)

Elders in Nederland is vervuild water uit de oliewinning terug gepompt in de grond.

a r

Bij een ondergrondse lekkage kan de drinkwatervoorziening in ge v a komen.

7) Onduidelijk
8)

is wat er met de grondwaterstand gaat gebeuren

Door de gaswinning zal een extra bodemdaling optreden.Die zou hooguit 4 cm zijn,
maar Groningen leert dat de mechanica van de ondergrond ons nog steeds voor
verrassingen stelt.

Al met al vind ik, dat de instemming met de uitbreiding van de gaswinning in Waalwijk
Noord niet

ver leen d moet wo rden.

Naam:

Postcode en woonplaats:
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Aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winnlngsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Waalwijk, 16 juni 2018,

19 JUN 2018

Betreft: Ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Waalwijk-Noord
Geachte minister,
Wij zijn verbijsterd te vernemen dat het schijnbaar nodig is om adie te voeren tegen het
bovengenoemde ontwerpinstemmingsbesluit. Heeft het verleden ons nog niet genoeg lessen geleerd
over de gevolgen van met name fracking?
In deze zienswijze willen wij de volgende punten naar voren brengen:
1)

Wij vinden het absurd dat in een tijd, waarin allerwegen gesproken wordt over het van het
gas afhalen van woningen en gebouwen met een dienstverlenende functie, Vermilion juist
meer gas mag gaan winnen

2)

Vermilion houdt de mogelijkheid open om te gaan/rocken. Dat is een riskante bezigheid die
wij niet in onze buurt (of iedere andere willekeurige plaats in Nederland) willen.

3) Dit mede omdat in de ondergrond van Waalwijk geologische breuken zitten die mogelijk
geactiveerd kunnen worden, met mogelijk aardbevingen als gevolg
4)

Voor dit/rocken is veel water nodig. Daaraan worden chemicaliën toegevoegd, waarvan een
deel in de bodem achterblijft. De samenstelling van deze chemicaliën is onbekend. Wij vinden
dat zoiets in deze tijd absoluut niet kan.

5) Een aanzienlijk deel van het water komt terug aan de oppervlakte en neemt dan extra
chemische, en mogelijk ook licht radioactieve, vervuiling mee. Dat water "gaat naar een
erkende bewerker", maar het is niet duidelijk wie dat is en wat die doet. Elders in Nederland is
vervuild water uit de oliewinning terug gepompt in de grond. En bedenk: wat je niet vervuild
hoeft ook niet gereinigd te worden.
6)

Bij een ondergrondse lekkage kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen.

7) Onduidelijk is wot er met de grondwaterstand gaat gebeuren
8)

Door de gaswinning zal een extra bodemdaling optreden. Die zou hooguit 4 cm zijn, maar
Groningen leert dat de mechanica van de ondergrond ons nog steeds voor verrassingen stelt.

9) Groningen leert verder dat de gevolgen en eventueel daaruit voortvloeiende schade
onvoorspelbaar zijn, ongemeen uit de hand kunnen lopen en veel persoonlijk drama kunnen
veroorzaken. Het (toekomstig) belang van de bevolking zou moeten prevaleren boven het
belang van Vermilion.
Al met al vind ik, dat de instemming met de uitbreiding van de gaswinning in Waalwijk-Noord niet
verleend moet worden. In een tijd dat "we van het gas af moeten" geeft het geen pas om gaswinning
op welke plek dan ook in Nederland uit te breiden. Investeer uw beleid in energie met een toekomst.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Tevens:per aangetekende po st
Doorkiesnummer

2018028523-01/ mhoo

Ons kenmerk
Uw kenmerlc

Faxnummer

Benandeld ctoor

E-mail

(0475) 473 700

Onderwerp: Zienswijze

Roermond, 19 juni 2018

Geachte heer, mevrouw,
Hierb ij dien ik namens de heer

, woo na chtig te

, aan de

,

een zienswijze in tegen het ter inzage liggende ontwerp-instemmingsbesluit W innings plan Waalwijk
"

Noord".
Voornoemd ontwerp-besluit betreft een actualisatie van het winningsplan uit 1991, en voorziet in het langer
doorgaan van de productie met bestaande pu tte n ter plaatse en het (fors) verhogen van de gasproductie
(o.a. door 'fracken').
Cliënt kan zich in het geheel niet verenigen met bovengenoemde ontwikkeling en voert hiertoe aan als

volgt.
Artikel 36 lid 1 van de Mijnbouwwet (Mbw) bepaalt:
Artikel 36
•

Onze Minister kan zijn instemming met het opges telde winningsplan slechts geheel of gedeeltelijk weigeren:

o

a.

indien het in het winningsp lan aangeduide gebied door Onze Minister niet geschikt wordt geacht voor de in het

winningsplan vermelde activiteit om reden van het belang van de vei l igheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan,
b. in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, aardwannte, andere natuurlijke rijkdommen,

0

waaronder grondwater met het oog op de winn ing van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan van stoffen,
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indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of

0

c.

0

d. indi en nadelige gevol gen voor de natuur worden veroorzaakt.

Cliënt is van mening dat door het intensiveren van de gasproductie de veiligheid van omwonenden niet
meer kan worden gegarandeerd . Tevens vreest cliënt dat door -de wijze van- het fors verhogen van de
gasproductie schade aan gebouwen, waaronder zijn woning, kan ontstaan. Ook leidt de onderhavige ont
wikkeling tot nadelige gevolgen voor milieu en natuur. Hieroe als volgt.
Om de gasproductie te verhogen wordt gebruik gemaakt van hydraulische stimulatie. Deze bewerkings
techniek houdt in dat er vloeistof onder druk vanaf de bovengrond door de put naar het reservoirgesteente
wordt gebracht totdat er scheurtjes in het reservoirgesteente ontstaan. Dit 'fracken', zoals hydraulische sti
mulatie ook wordt genoemd, zorgt voor trillingen alsmede bodemdaling.
In parag raaf 5.2 van het Ontwerp-besluit staat dat naar verwachting s prake zal zijn van een bodemdaling
van maximaal 4 centimeter. Naast dat niet dan wel onvoldoende duidelijk is wat voor effect zulk een bo
demdaling heeft voor woningen (waaronder die van cliënt), gedacht wordt aan scheurvorming vanwege
deze bodemdaling, geldt tevens dat onvoldoende is aang etoond dat deze bodemdaling in de praktijk niet
meer zal bedragen dan genoemde 4 centimeter (met bijbehorende gevolgen voor omliggende woningen).
Hiertoe wordt opgemerkt dat in het geheel niet duidelijk wordt gemaakt welke maatregelen worden geno
men mocht de bodemdaling groter zijn dan de verwachte 4 centimeter.
Ook is cliënt er niet van overtu igd dat de (forse) intensivering van de gasproductie onder andere door toe
,

passing van'fracking', niet zal leiden tot trillingen emt bijbehorende schades aan woningen etc. Dat tot op
heden nog geen eerdere bevingen zijn geregistreerd ter plaatse wil natuurlijk niet zeggen dat door de voor
ziene ontwikkelingen dit toekomstig wel zo kan zijn. Cliënt is van mening dat het kunnen voorkomen van
bevingen als gevolg van de onderhavige ontwikkeling dient te worden uitgesloten.
Tevens merkt cliënt op dat de voorziene toe te passen techniek van fra cken de risico's, zowel op kortere als
langere termijn, op trillingen, bevingen, zettingen, versnelde bodemd aling verstoorde ondergrondse water
,

huishouding, waterbeheersingsproblematiek en bodembewegingen, vergroot en door hun onderlinge beïn
vloeding en versterking ontstaat tevens gevaar voor schade aan het gehele netwerk van buizen, leidingen
en installat ies met alle enorme risico's van dien. Een deel van de fracking-vloeistof met chemische hulp
,

stoffen blijft na winning sowieso in de ondergrond aanwezig en kan zo oo k door lekkage weer naar de op
pervlakte komen.
Cliënt heeft de indruk dat het ministerie van EZ & K de gevaren die aan fracken verbonden zijn bagatelli
seert zoals de praktijk al wereldwijd heeft aangetoond: verontreiniging van milieu en omgeving, het grond
en drinkwater, schade aan de natuur en het leven, gebouwschade, explosies, brand, blow-outs, zinkgaten
en waterbeheersingsproblematiek. Voor cliënt is het dan ook onbegrijpelijk dat in deze tijdspanne. waarin
gaswinning al tot grote problemen heef1 geleid, Vermilion toestemming zou krijgen gas te winnen met ge
b ruikmak ing van een discutabele techniek waarover onvoldoende kennis beschikbaar is.
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Wat betreft mogelijke schade aan -onder andere- geb ouwen geeft Vermilion aan deze niet te verwachten
en, mocht zich schade voordoen, deze te vergoeden. Cliënt is ermee bekend hoe lastig het is om schade
aan woningen vergoed te krijgen, dit zeker gezien het dan aan moet,en tonen van causaal verband (tussen

werkzaamh ed en en schade). Hiertoe verzoekt cliënt om een vooropname ( nulm eting) aan zijn woning op
kosten van Vermilion dan wel het Rijk. Ook dient er een schaderegeling te komen met een zogeheten 'om
gekeerde bewijslast'; bij schade dient Vermilion (dan wel het Rijk) dan aan te tonen dat de schade niet is
veroorzaakt door de onderhavige ontwikkeling.
Tenslotte wijst cliënt nog op de brief van Minister Wiebes van EZ & K van 30 mei j.I., waarin nadrukkelijk
staat aangegeven dat "met afbouw van de gasvraag do or de energietransitie, ook de gaswinning uit kleine
velden in de afbouwfase is beland". Het onderhavige voornemen staat haaks hierop, immers Vermilion wil
de gasproductie in Waalwijk-Noord net enorm uitbreiden. Dit voornemen is dan ook in strijd met landelijk
beleid.

Conclusie

Namens cliënt verzoek ik u geen instemming t e verlenen voor verdere gaswinning in Waalwijk-Noord af te
wijzen.

Hoogachtend,
ARAG Rechtsbijstand

ARAG SE Nederland
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·
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus

2 6 JUN 2018

248

2250 AE Voorschoten.
Betreft: Ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Waalwijk-Noord
Geachte minister,
In deze zienswijze wil ik de volgende punten naar voren brengen:

1)

Ik vind het absurd dat in een tijd, waarin allerwegen gesproken wordt over het van
het gas afhalen van woningen en gebouwen met een dienstverlenende functie,
Vermilion juist meer gas mag gaan winnen

2)

Vermilion houdt de mogelijkheid open om te gaan fracken. Dat is een riskante
bezigheid die ik niet in mijn buurt wil.

3)

Dit mede omdat in de ondergrond van Waalwijk geologische breuken zitten die
mogelijk geactiveerd kunnen worden, met mogelijk aardbevingen als gevolg

4)

Voor dit fracken is veel water nodig. Daaraan worden chemicaliën toegevoegd,
waarvan een deel in de bodem achterblijft. De samenstelling van deze chemicaliën is
onbekend. Ik vind dat zoiets niet kan.

5)

Een aanzienlijk deel van het water komt terug aan de oppervlakte en neemt dan
extra chemische, en mogelijk ook licht radioactieve, vervuiling mee. Dat water "gaat
naar een erkende bewerker, maar het is niet duidelijk wie dat is en wat die doet.
Elders in Nederland is vervuild water uit de oliewinning terug gepompt in de grond.

6)

Bij een ondergrondse lekkage kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen.

7)
8)

Onduidelijk is wat er met de grondwaterstand gaat gebeuren
Door de gaswinning zal een extra bodemdaling optreden. Die zou hooguit

4 cm zijn,

maar Groningen leert dat de mechanica van de ondergrond ons nog steeds voor
verrassingen stelt.

9)

Groningen leert dat er, al voor er geboord of gefrackt wordt, duidelijke afspraken
over eventuele schade gemaakt worden.

Al met al vind ik, dat de instemming met de uitbreiding van de gaswinning in Waalwijk
Noord niet verleend moet worden.
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AANTEKENEN

2 9 JUN 2018

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248

Oudheusden,28juni2018

2250 AE VOORSCHOTEN

Betreft: Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit, Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord
Geachte heer, mevrouw,
In deze zienswijze wil ik de volgende punten naar voren brengen:
1)

In het kader van de energietransitie, waarbij de regering afspraken heeft gemaakt om
duurzamer energieverbruik te bevorderen en gasverbruik tegen te gaan c.Q. af te schaffen
vind ik het absurd dat Vermilion Energy Netherlands B.V. hierna: Vermilion juist meer gas zou
mogen winnen.

2)

Vermilion houdt de mogelijkheid open om te gaan fracken. Dat is een riskante bezigheid die
ik niet in mijn buurt wil.

3)

Dit mede omdat in de ondergrond van Waalwijk, Aalburg en Heusden geologische breuken

4)

Voor dit fracken is veel water nodig. Daaraan worden chemicaliën toegevoegd, waarvan een

zitten die mogelijk geactiveerd kunnen worden, met mogelijk aardbevingen als gevolg.

deel in de bodem altijd achterblijft. De samenstelling van deze chemicaliën is onbekend. Ik
vind dat zoiets niet kan in het kader van de volksgezondheid.

5)

Een aanzienlijk deel van het water komt terug aan de oppervlakte en neemt dan extra
chemische, en mogelijk ook licht radioactieve, vervuiling mee. Dat water "gaat" naar een
erke nde bewerker, maar het is n iet duidelijk wie dat is en wat die doet. Elders in Nederland is

vervuild water uit de oliewinning terug gepompt in de grond.
6)

Bij een ondergrondse lekkage kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen.

7)

Onduidelijk is wat er met de grondwaterstand gaat gebeuren

8)

Door de gaswinning zal een extra bodemdaling optreden. Die zou hooguit 4 cm zijn, maar

.

"Groningen" leert dat de mechanica van de ondergrond ons nog steeds voor verrassingen
stelt.

9)

In het ontwerp-instemmingsbesluit noemt u op pagina 24 de gemeente Heumen. Dit moet de
Gemeente Heusden zijn.

Ik verzoek u dringend niet in te stemmen met het Ontwerp-lnstemmingsbesluit Actualisatie
Winningsplan Waalwijk-Noord.

Hoogachtend,
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord

0 3 JUL 2018

Postbus248
2250 AE Voorschoten

Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande het wiMingsplan Waalwijk Noord,
ingediend en ondertekend door
Waalwijk, 01-07-2018
Geachte Minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,
Kennis genomen hebbende van de ter inzage liggende documenten betreffende het ontwerp
instemmingsbesluit aangaande winningsplan" bij dezen de

bijgaande zienswijze.

Uit de genoemde clocumenten blalkt samensevat het volgende.
Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren '90 waren ze al dermate weinig
producerend dat er door middel van fracking (mechanische stimulatie) geprobeerd is de productie
weer op een hoger niveau te brengen . Sinds2005 leiden de putten in het ga$vetd een wat
sluimerend bestaan, en in het Wmning'Splan van WintershaU Noordzee BV uit2003 voor de
concessie Waalwijk (Waalwijk Noord Sprang en Loon op Zand) worden alle drie de velden
,

omschreven als zijnde •in een verregaande staat van depletie•. In dit winningsplan wordt tevens
gesproken over het feit dat van deze velden •meer �n 90% van het winbare gas is gewonnen•. De

stand-van zalëerföp dat moment was een totale productie van2, 2 miljard m3, en-sindsdie11 iser nog -
·

ruim200 miljoen m3 gas geproduceerd door de \lelden. De conclusie mag dan ook getrokken
worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningsplan van
Vermillion Oil van een verwachte productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de periode van
2017 tot2026. Daarmee zou Verrnillion Oil de productie van de eerste 9 jaar van de gasvelden
evenaren, terwijl het gasveld praktisch leeg is. Ook wil Vermillion Oil dit doen met een methode die
in dit gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken is, mechanische stimulatie, in ieder
geval op de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen gaan toepassen.
In het winningsplan uit2003 van Watershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de totale
verwachte bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, en dat de afname
van druk in het aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge
bewegingen langs bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermillion Oil wordt gesproken
over een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor2,5 hoger dan
in2003 verondersteld werd. Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te
vinden, en één van de voorgenomen tracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter
kunnen benaderen.
Het wingebied Waalwijk Noord grenst aan een van de belangrijkste waterwingebieden van Midden
Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een verwiling die via bre ukli jne n, de boorinstallatie
of anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoor·
ziening van een groot aantal mensen belemmeren.

De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken worden
toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de bouwwerken en de
infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van maatschappelijke onrust,
frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende gemeenten.
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De documenten vermelden dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:

als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade wordt veroorzaakt aan
gebouwen en infrastructuur,
als er een risico is bij het gebruik van delfstoffen, aardwarmte en grondwater,
als er nadelige gevolgen zijn voor milieu en natuur.

Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnwet aan criteria,
zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die aiteria zijn van toepassing voor mensen,
natuur en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de winningsput Waalwijk Noord. De volgende
4 aspecten geven in die context aanleiding te twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende
justificatie voor nieuwe frack-jobs in de putten in Waalwijk Noord:
Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in
het gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Daarnaast hoeft
Vermillion ook nog geen locatie-specifieke randvoorwara den aan te geven in het winningsplan.
Er is wel degelijk een hoog risico voor de veUigheid van omwonenden en schade aan gebouwen
en infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen
langs de buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral
door lekkage is er ook sprake van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk
oneigenlijk gebruik van delfstoffen in de zin van de Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen
langs de buitenkant van de put kunnen ook leiden tot misinterpretaties van de productietesten
in 2016.
Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook
het feit dat het Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat over eerder en elders
uitgevoerde hydraulischestimulaties, zonder �adelige gevolgen voor mens enmilietl', geeft
geen reden tot instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij is vooral het
feit van belang, dat mijnbouwschade en de termijn waarop de effecten daarvan aan het
maaiveld zichtbaar worden. van de vorige 3 tracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord
ontwikkeling zijn maar 2 jobs succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te worden dat de
frack-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit gedeelte van
het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe frack-job in WWN-03 is dan
ook niet te justificeren.
De productieprofielen van de putte n laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante
productie van 75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van
liquidatie-loading en dit vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de
frack-jobs.
Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt,
waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reseNOir gesteente
of dat er juist sprake is van variërend reservoir gesteente, waardoor de noodzaak van fracken
aanwezig is. Met name is het belangrijk om aan te geven wat de hydrocarbon saturatie is en de
waarden van de porositeit en permeabiliteit.
Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of
uitvoering van de track-jobs.
De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig" Zo is er in het winningsplan
geen risico identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met name de lekkage van
delfstoffen of hulpstoffen laf18S de buitenkant van de putten is niet aan de orde
gekomen. De lekkage leidt tot de volgende schade risico's op termijn: brand/explosie, zinkgaten,
bodembeweging, bodemdaling en bodemverontreinigingen. Bodembeweging en daling heeft
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inmiddels geleid tot een aanzienlijke gebouwschade in de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5
kilometer) van de WWN-01 locatie.
De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het winningsplan. De
volgende infonnatie had gegeven moeten worden om een goede afweging te kunnen maken:

1) De P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage
bepaald worden.

2) Gegevens ontbreken over de stertcte van de formaties boven het gasvoerend gesteente. Er
zijn geen gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend worden
of deze caprock bestand is tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het fracken.

3) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De Cement
Bond Logs (CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke
aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject van
de put. Het is aan te bevelen om de CBL te herhalen om zeker te weten dat de kwaliteit van de
cement niet onderhavig is geweest aan wear and tear over de afgelopen jaren.

4) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off" testen van soortgelijke
putten en formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen
worden toegepast tijdens het fracken.
5) Er zijn geen gerelateerde incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen
van de putten zijn gepasseerd" Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om

WWK-01 volledig volledig af te pluggen en te vertaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en
veilig afgeplugd. Dit kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu
van de leefomgeving. Het voornemen geuit in het winningsplan om WWKl in de toekomst
eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband dan ook tot zorg en verbazing.
Conclooerena: -

· -

Gezien de onvoldoende gemotiveeerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de
onvoldoende informatieverstrekking m.b.t. de track-jobs en de boring, is het onverantwoord
dat de minister tot dit ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al
mogelijke mijnbouwschade aanwezig is t.g.v. boring, winning en track-jobs voldoet het ontwerp
instemmingsbesluit niet aan artikel 34 van de Mijnbouwwet en is de minister gerechtigd dit
instemmingsbesluit te weerleggen.
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 3 JUL 2018

Datum: 2 juli 2018
Betreft: Bezwaar tegen fracking in Waalwijk (ontwerpinstemmingsbesluit voor de
gaswinning Waalwijk-Noord)

Excellentie,
Terwijl de landelijke overheid pleit voor gasvrije nieuwbouwwijken en er door uw
ministerie volop wordt onderhandeld over schadevergoedingen vanwege te rigoureuze
gaswinning in Groningen, staat diezelfde overheid doodleuk op het punt om een
vergunning te verlenen aan Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) om
de gasproductie in Waalwijk-Noord tot naar verwachting 2026 te verhogen door middel
van wijzigingen in de bestaande put en stimulatiewerkzaamheden (fracken).
Via deze zienswijze teken ik daar bezwaar tegen aan.
Fracken vergroot de risico's, zowel op kortere als langere termijn, op trillingen,
bevingen, zettingen, versnelde bodemdaling, verstoorde ondergrondse
waterhuishouding, waterbeheersingsproblematiek en bodembewegingen, en door hun
onderlinge beïnvloeding en versterking ontstaat tevens gevaar voor schade aan het
gehele netwerk van buizen, leidingen en installaties, met alle enorme risico's van
dien. Een deel van de fracking-vloeistof met chemische hulpstoffen blijft na winning
sowieso in de ondergrond aanwezig en kan zo ook door lekkage weer naar de
oppervlakte komen.
Het ministerie van EZ & K (vergeten jullie de K niet?) bagatelliseert de gevaren die aan
fracken verbonden zijn zoals de praktijk al wereldwijd heeft aangetoond:
verontreiniging van milieu en omgeving, het grond- en drinkwater, schade aan de natuur
en het leven, gebouwschade, explosies, brand, blow-outs, zinkgaten en
waterbeheersingsproblematiek. Het is onbegrijpelijk dat in deze tijdspanne, waarin
gaswinning al tot grote problemen heeft geleid, Vermilion toestemming krijgt gas te
winnen met gebruikmaking van een discutabele techniek waarover onvoldoende kennis
beschikbaar is. Bovendien kan de reeds vervuilde grond ter plekke niet gesaneerd
zolang er gas gewonnen wordt.
Ik verzoek u dan ook met klem om verdere gaswinning in Waalwijk-Noord af te wijzen.
Met vriendelijke groet,
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord

0_3 JUL 1018

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Betreft: Zienswijze op ontwerp-in
ingediend en ondertekend door
Waalwijk, :2-

-

f

-

2-0

1

mingsbesluit aangaande het winningsplan Waalwijk Noord,

&

Geachte Minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,
Kennis genomen hebbende van de ter inzage liggende documenten betreffende het ontwerp
instemmingsbesluit aangaande winningsplan , bij dezen de bijgaande zienswijze. Deze inzending
vervangt de eerder door mij ingestuurde zienswijze.

Uit de genoemde documenten blijkt samengevat het volgende.
Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren '90 waren ze al dermate weinig
producerend dat er door middel van fracking (mechanische stimulatie) geprobeerd is de productie
weer op een hoger niveau te brengen. Sinds 2005 leiden de putten in het gasveld een wat
sluimerend bestaan, en in het Winningsplan van Wintershall Noordzee BV uit 2003 voor de
concessie Waalwijk (Waalwijk Noord, Sprang en Loon op Zand) worden alle drie de velden
omschreven als zijnde 11in een verregaande staat van depietie". In dit winningptan wordt tevens
gesproken over het feit dat van deze velden 11meer dan 90% van het winbare gas is gewonnen". De
stand van zaken op dat moment was een totale productie van 2, 2 miljard m3, en sindsdien is er nog
ruim 200 miljoen m3 gas geproduceerd door de velden. De conclusie mag dan ook getrokken
worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningplan van Vermillion
Oil van een verwachte productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de periode van 2017 tot

2026. Daarmee zou Vermillion Oil de productie van de eerste 9 jaar van de gasvelden evenaren,
terwijl het gasveld practisch leeg is. Ook wil Vermillion Oil dit doen met een methode die in dit
gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken is, mechanische stimulatie, in ieder geval op
de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen gaan toepassen.
In het winningsplan uit 2003 van Watershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de totale
verwachte bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, en dat de afname
van druk in het aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge
bewegingen langs bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermillion Oil wordt gesproken
over een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger dan
in 2003 verondersteld werd. Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te
vinden, en één van de voorgenomen tracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter
kunnen benaderen.
Het wingebied Waalwijk Noord grenst aan een van de belangrijkste waterwingebieden van Midden
Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een vervuiling die via breuklijnen, de boorinstallatie
of anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoor
ziening van een groot aantal mensen belemmeren.
De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken worden
toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de bouwwerken en de
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infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van maatschappelijke onrust,
frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende gemeenten.
De documenten vermelden dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:
als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade wordt veroorzaakt aan
gebouwen en infrastructuur,
als er een risico is bij het gebruik van delfstoffen, aardwarmte en grondwater,
als er nadelige gevolgen zijn voor milieu en natuur.
Uit bovenstaande samenvatting kan het volgende geconcludeerd worden.

Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnwet aan criteria,
zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die criteria zijn van toepassing voor mensen,
natuur en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de winningsput Waalwijk Noord. De volgende
4 aspecten geven in die context aanleiding te twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende

justificatie voor nieuwe track-jobs in de putten in Waalwijk Noord:
Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in
het gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Daarnaast hoeft
Vermillion ook nog geen locatie-specifieke randvoorwaarden aan te geven in het winningsplan.
Er is wel degelijk een hoog risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan gebouwen
en infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen
langs de buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral
door lekkage is er ook sprake van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk
oneigenlijk gebruik van delfstoffen in de zin van de Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen
langs de buitenkant van de put kunnen ook leiden tot misinterpretaties van de productietesten
in 2016.
Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook
het feit dat het Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat over eerder en elders
uitgevoerde hydraulische stimulaties, zonder "nadelige gevolgen voor mens en milieu", geeft
geen reden tot instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij is vooral het
feit van belang, dat mijnbouwschade en de termijn waarop de effecten daarvan aan het
maaiveld zichtbaar worden. Van de vorige 3 tracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord
ontwikkeling zijn maar 2 jobs succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te worden dat de
track-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit gedeelte van
het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe track-job in WWN-03 is dan
ook niet te justificeren.
De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante
productie van 75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van
liquidatie-loading en dit vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de
track-jobs.
Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt,
waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reservoir gesteente
of dat er juist sprake is van variërend reservoir gesteente, waardoor de noodzaak van fracken
aanwezig is. Met name is het belangrijk om aan te geven wat de hydrocarbon saturatie is en de
waarden van de porositeit en permeabiliteit.
Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of
uitvoering van de track-jobs.
De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig. Zo is er in het winningsplan
geen risico identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met name de lekkage van
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delfstoffen of hulpstoffen langs de buitenkant van de putten is niet aan de orde
gekomen. De lekkage leidt tot de volgende schade risico's op termijn: brand/explosie, zinkgaten,
bodembeweging, bodemdaling en bodemverontreinigingen. Bodembeweging en daling heeft
inmiddels geleid tot een aanzienlijke gebouwschade in de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5
kilometer) van de WWN-01 locatie.
De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het winningsplan. De
volgende informatie had gegeven moeten worden om een goede afweging te kunnen maken:
1) De P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage
bepaald worden.

2) Gegevens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend gesteente. Er

zijn geen gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend worden
of deze caprock bestand is tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het fracken.

3)

Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De Cement

Bond Logs (CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke
aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject van
de put. Het is aan te bevelen om de CBL te herhalen om zeker te weten dat de kwaliteit van de
cement niet onderhavig is geweest aan wear and tear over de afgelopen jaren.

4)

Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off" testen van soortgelijke

putten en formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen
worden toegepast tijdens het fracken.
5) Er zijn geen gerelateerde incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen
van de putten zijn gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om
WWK-01 volledig volledig af te pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en
veilig afgeplugd�bit kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu
van de leefomgeving. Het voornemen geuit in het winningsplan om WWKl in de toekomst
eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband dan ook tot zorg en verbazing.
Concluderend:
Gezien de onvoldoende gemotiveeerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de
onvoldoende informatieverstrekking m.b.t. de frack-jobs en de boring, is het onverantwoord
dat de minister tot dit ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al
mogelijke mijnbouwschade aanwezig is t.g.v. boring, winning en frack-jobs voldoet het ontwerp
instemmingsbesluit niet aan artikel

34 van de Mijnbouwwet en is de minister gerechtigd dit

instemmingsbesluit te weerleggen.
Waalwijk,
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Brabantse � Milieufederatie

Tilburg, 3 juli 2018

Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Kenmerk: Ww 07-1521-hg met aangevulde lijst ondertekenaars
vanaf 2 juli 16.00 uur tot vandaag, 3 juli 17.00 uur
Betreft: zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord

Hooggeachte minister,

Hierbij sturen wij u de zienswijze 'ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord'
vanwege de aanvullende lijst ondertekenaars vanaf 2 juli 16.00 uur tot vandaag,

3 juli 17.00 uur.
Deze versie dient als definitieve versie te worden beschouwd. Zie bijlage.
Bij voorbaat dank.

�Bijlage: Ww 07-1521-hg zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan
Waalwijk-Noord

tel 1013) 535 62 25
•
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Brabantse ( • Milieufederatie

Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Kenmerk: Ww 07-1521-hg
Betreft: zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord

Hooggeachte minister,

Op 24 mei heeft u via de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan
3
Waalwijk-Noord kenbaar gemaakt in te willen stemmen met de winning van 1618 miljoen m gas op
de locatie Waalwijk-Noord door het bedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. Via deze zienswijze
geven de Brabantse Milieufederatie en Natuurmonumenten samen met 167 medeondertekenaars
aan het met dit besluit oneens te zijn en verzoeken wij u, uw voorgenomen besluit te herzien.

We moeten af van fossiel
Nederland zit midden in een energietransitie. In mondiaal verband is tijdens de COP21 in Parijs
afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. In Nederland
onderhandelen belanghebbenden aan de klimaattafels om de uitstoot van Broeikasgassen in 2030
met 49% en in 2050 met 95% te hebben teruggebracht. Nederland moet in rap tempo van het gas
af. In dat licht is het een onbegrijpelijk signaal dat Vermilion nu toestemming krijgt om nog eens
1.618 miljoen m3 gas (5,7 petajoule) op te pompen uit de Waalwijkse bodem. Er moet juist
geïnvesteerd worden in de transitie naar hernieuwbare energie. In Brabant zijn reeds vijf locaties
in beeld waar succesvol aardwarmte gewonnen kan worden. Samen hebben deze projecten een
energiepotentie van 1,5 petajoule perjaar. Kortom, het is tijd vol in te zetten op de transitie naar
duurzame energie en afscheid te nemen van gas.

Boren brengt risiso's op aardschokken
Op de locatie waar Vermilion wil boren, komen diverse breuken in de ondergrond bij elkaar. Voor de
winning moet ook door een aantal niet doorlatende klei- en kalklagen worden geboord. Om het gas
vrij te laten komen, zal overgegaan worden tot 'fracking'. Vanwege de aanwezigheid en mogelijke
doorsnijding van breuken geeft dit verhoogde risico's op aardschokken en -bevingen. Ook zal de
bodem nog verder dalen tot maximaal 4 cm. In combinatie met schokken kan dit schade toebrengen
voor woonhuizen, bedrijven, infrastructurele kunstwerken en waterkeringen.

Boren tast de waterveiligheid aan
De Bergsche Maas is in de Verordening ruimte van Brabant aangewezen als rivierbed, dat mede
strekt tot bescherming tegen overstroming. De bodemdaling en de reële kans op trillingen,
P(st en bezoekadres Spoorlaar1 ·13tl 5038 Cl-f T1 urg
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aardschokken en -bevingen, kunnen de integriteit van de Maasdijken aantasten en daarmee de
waterveiligheid. Vanwege de huidige klimaatverandering zijn deze risico's groter, doordat de
dynamiek in het waterpeil en de onvoorspelbaarheid van de waterhoogte zal toenemen. Tevens
kunnen periodes van hevige regenval en buien leiden tot het onder water staan van de laaggelegen
polders.

Er gebeurden eerder ongelukken bij Vermilion
Met gaswin ni ng zijn veiligheidsrisico's gemoeid. In augustus 2017 vond op de door Vermilion
geëxploiteerde w inni ng in Loon o p Zand een incident plaats. Als ge volg van een lek ontsnapte een
nevel van gascondensaat, dat onder meer de kankerverwekkende stoffen Benzeen, Tolueen, Ethyl
benzeen en Xyl een bevatte. Uit voorzorg zijn toen landbouwgewassen ve rwijder d . Ook het vervoer
van gas per vrachtwagen brengt veiligheidsr is ico 's met zic h mee . Het bela n g van Vermilion weegt
wat ons betreft op geen enk ele m an ier op tegen de mogelijke risico's voor omwonenden.

Vermilion is in beeld bij het OM
Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek geopend naar dit incident.
Ook in 2017 liep er een strafrechtelijk onderzoek naar Vermilion omdat het bedrijf daar fors meer
gas uit de grond haalde dan in de vergunning was toegestaan. Het is onbegrijpelijk dat een
dergelijke partij opnieuw de mogelijkheid wordt geboden nieuwe boringen te doen.

Fracken kan de drinkwatervoorraad vervuilen
De gasw i nninglocatie ligt nabij de drinkwaterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden
Waalwijk/Lo on op Zand, Genderen en Dron gelen. Door de wi nn ing lopen de grondwatervoorraden
voor de drinkwatervoorziening en de waterkwaliteit do or gebruik van chemicaliën gevaar. In de
aanvraag beperkt Vermilion zich tot een algemene risico-inventarisatie, zonder deze in dit stadium
per p ut te specif ice r en . Het is voor ons dus ook niet te beoordelen welke samenstelling van

chemicaliën voor de winning gebruikt gaat worden en welke risico's dit met zich meebrengt. Wel is
duidelijk dat uitbreiding van de gaswinning ook extra risico's voor de drinkwatervoorziening met zich
meebrengt.

Gaswinning heeft negatieve effecten op het milieu
Om de productiesnelheid op peil te houden, worden putbehandelingen uitgevoerd, waaronder
zuurbehandelingen. Hierbij kunnen zuren in de natuur terechtkomen. De exploitatie en het vervoer
van het gas leidt tevens tot extra stikstofdepositie, met negatieve gevolgen voor de nabijgelegen
Natura 2000-gebieden de Langstraat, de Loonse en Drunense Duinen, de Brand en de Leemkuilen.

Gaswinning kan leiden tot verdroging
Tevens komt bij de gaswinning diep grondwater vrij. Als de reservoirdruk zakt. stijgt de
waterp rodu ct ie. Dit heeft een potentieel negatief effect op de grondwaterstand, met onaanvaardbare
ve rdrogi ng van de nabijgele gen natuurgebieden als gevolg. Het is onduidelijk of er in het kader van
de Wet natuurbescherming onderzoek (v oortoets ) is gedaan naar mogelijk significante effecten op
de N2000-gebieden Langstraat en/of Loonse en Drunense Duinen. Het winningsgebied zal
grotendeels ve rh ar d worden, waardoor de i nz i jg i ng smoge l ijkh eid van hemelwater verloren gaat,
hetgee n verdroging van de natuur en ook de landbouwgronden tot effect heeft .
Voor Klimaatadaptatie is infiltratie van regenwater en het vasthouden van water ju ist van groot
belang. Wij zij n van menin g dat de activiteit ook vergunningplichtig is i ngevolge de Wet
natuurbescherming.
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Er is helemaal geen draagvlak voor nog meer boringen
De gaswinning kan in de omgeving op geen enkel draagvlak rekenen. De provincie Noord-Brabant
en de gemeenten Tilburg en Loon op Zand staan uitgesproken negatief tegenover de voorgenomen
gaswinning. Het college van B&W van Waalwijk heeft aangegeven 'niet blij te zijn met de
ontwikkelingen' en ook de gemeenten Wijk en Aalburg en Waalwijk hebben zich kritisch uitgelaten.
Het Algemeen Bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft eveneens aangegeven tegen de
gaswinning in Waalwijk-Noord te zijn.

Kortom: no fracking way
Gezien het bovenstaande, alsmede de cumulatieve effecten van andere nabijgelegen winningen,
waaronder de locaties Andel, Waalwijk-Zuid, Loon op Zand en Loon op Zand Zuid, verzoeken de
Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en overige ondertekenaars u uw besluit te herzien
en niet in te stemmen met het winningsplan van Vermilion Energy Netherlands B.V.

Met hartelijke groet,

Natuurmonumenten
Postbus 9955

1243 ZS 's Graveland

Goirle
Waalwijk
Waalwijk
Liempde
Den Bosch
Hooge Zwaluwe
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Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Boxtel
Waalwijk
Waalwijk
Drunen
Drunen
Waalwijk
Oosterhout
Waalwijk
Sprang-Capelle
Waalwijk
Waalwijk
Loon op Zand
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Almere
Loon op Zand
Sprang-Capelle
Sprang-Capelle
Waalwijk
Vorstenbosch
Waalwijk
Roosendaal
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Loon op Zand
Loon op Zand
Heesch
Loon op Zand
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Loon op Zand
Kaatsheuvel
Tilburg
Rijen
Waalwijk
Waalwijk
Waalwijk
Loon op Zand
Loon op Zand
Loon op Zand
Sprang-Capelle
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Waalwijk
Waalwijk
Kaatsheuvel
Kaatsheuvel
Kaatsheuvel
Loon op Zand
Tilburg
Loon op Zand
Loon op Zand
Heeze
Oisterwijk
Eindhoven
Loon op Zand
Tilburg
Helvoirt
Moergestel
Groningen
Leiden
Kaatsheuvel
Tilburg
Oosterhout
Loon op Zand
Kaatsheuvel
Tilburg
Oirschot
Tilburg
Tilburg
Tilburg
Eindhoven
Sprang-Capelle
Tilburg
Tilburg
Eindhoven
Loon op Zand
Dongen
Dongen
Tilburg
's-Hertogenbosch
Loon op Zand
Haaren
Eindhoven
Assen
Loon op Zand
Tilburg
Loon op Zand
Waalwijk
Hattem
Kaatsheuvel
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Waalwijk
Loon op Zand
Waalwijk
Waalwijk
Tilburg
Tilburg
Udenhout
Tilburg
Loon op Zand
Vlijmen
Waalwijk
Kaatsheuvel

t
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casade

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord

www c->s,ide nl
nIO«I aSàdenl

Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0800 55 222 22

Postbus 134

5100 AC Dongen

Datum:

2 juli 2018

Onderwerp:

Zienswijze Winningsplan Waalwijk-Noord

Behandeld door:
Telefoon:

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op 23 mei 2018 publiceerde u het ontwerp-instemmingsbesluit waarin de Minister van
Economische Zaken en Klimaat instemming verleent aan het winningsplan Waalwijk
Noord. Met deze brief dienen wij een zienswijze in op dit ontwerpbesluit.
Standpunt Casade
Casade is als eigenaar en als verhuurder van een groot aantal woningen in het
gaswinningsgebied tegenstander van deze gaswinning. Hiervoor hebben wij een viertal
redenen:
1.

De gaswinning verhoudt zich niet met een consistent rijksbeleid voor het
realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen

2.

De gaswinning is niet gegarandeerd veilig voor bodem en milieu

3.

De gaswinning is niet gegarandeerd veilig voor de eigendommen van Casade

4.

De gaswinning leidt tot grote zorgen onder de huurders van Casade

5.

Er zijn voldoende betere alternatieven voor handen

Onderbouwing
1.

De gaswinning verhoudt zich niet met een consistent rijksbeleid voor het
realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen

Gasgebruik heeft een bijdrage aan schadelijke klimaatverandering in de vorm van de
uitstoot van C02. De rijksoverheid is op dit moment actief bezig om gasgebruik te
ontmoedigen en het gebruik van duurzame bronnen te stimuleren. Het gebruik van
fossiele brandstoffen moet in Nederland verminderen om te kunnen voldoen aan de
klimaatdoelstellingen. Onlangs is het besluit genomen om bij nieuwbouwwoningen
geen gasaansluitingen meer toe te staan. De gaswinningsplannen voor Waalwijk
sluiten niet aan bij de landelijke ambities om klimaatneutraal te worden. Dit klemt
temeer aangezien wij als eigenaar van ca. 11.000 woningen op lokaal niveau invulling
StichtingCas.:ide
KvK 18111768
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trachten te geven aan deze landelijke ambities en inzetten op aardgasloze woningen.
Inmiddels zijn er veel duurzame alternatieven aanwezig en wij zijn van mening dat het
beter is om in te zetten op die duurzame alternatieven dan op conventionele
gaswinning.
2.

De gaswinning is niet gegarandeerd veilig voor bodem en milieu

Het staat niet onomstotelijk vast dat de nieuwe gaswinning op langere termijn geen
schades en verontreinigingen veroorzaakt aan bodem en milieu. De uiterst slechte
ervaringen op dit punt elders in het land bieden geen politieke ruimte om in Waalwijk
te varen op analyses en voorspellingen die het risico als 'gering' duiden. Daarover
maken inwoners zich inmiddels te veel zorgen.
3.

De gaswinning is niet gegarandeerd veilig voor de eigendommen van Casade

Mutatis mutandis geldt hiervoor hetzelfde als onder punt 2. Het staat niet
onomstotelijk vast dat de nieuwe gaswinning op termijn geen schades veroorzaakt aan
de woningen van Casade in en rond het gaswinningsgebied. We praten dan over zowel
de materiële schade (als gevolg van de gaswinningsactiviteiten} als de waardedaling
van ons bezit doordat onze woningen in een omgeving waar deze activiteiten
plaatsvinden minder aantrekkelijk worden. De uiterst s1echte ervaringen elders-in het
land geven voldoende aanleiding om daarover onze grote zorg uit te spreken.
4.

De gaswinning leidt tot grote zorgen onder de huurders van Casade

Wij hebben begrepen dat inmiddels een groot aantal bewoners in het
gaswinningsgebied, waaronder ook huurders van Casade, een petitie heeft
ondertekend waarin zij zich uitspreken tegen de plannen. Net als Casade vinden zij
deze manier van gaswinning absoluut niet gegarandeerd veilig voor bodem, milieu en
omgeving. Casade draagt een verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het
welbevinden van haar huurders en ondersteunt het signaal dat de huurders afgeven.
5.

Er zijn voldoende betere alternatieven voor handen

De zogenoemde 'Trias Energetica' aanpak biedt voldoende ruimte om de nationale
energievoorziening zonder nieuwe gaswinningsprojecten én duurzaam te garanderen.
Dit vraagt wel een uiterst alerte overheid.
Deze trias-strategie gaat ervan uit om fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk te
gebruiken. Efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen verwijst enerzijds naar
rendement verhogende en milieubeschermende technologische toepassingen.
Anderzijds betekent het efficiënt gebruik van bestaande energiebronnen ook dat de
energiemarkt niet nationaal maar internationaal moet worden bekeken, onder andere
op nut en noodzaak van het in- en exporteren van energie(bronnen}.
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Conclusie
Casade is als eigenaar en als verhuurder van een groot aantal woningen in en rond het
gaswinningsgebied uit een oogpunt van duurzaamheidsbeleid en veiligheid tegen de
gaswinningsplannen voor Waalwijk.
Derhalve verzoeken wij u dringend het ontwerp-instemmingsbesluit, zoals dat thans
ter inzage ligt, te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het
winningsplan Waalwijk-Noord.

Hoogachtend,
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AANTEKENEN
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 3 JUL 2018
Waalwijk, 2 juli 2018.

Onderwerp: Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit, actualisatie Winningsplan Waalwijk
Noord
Geachte mevrouw, heer,
Op 23 mei 2018 publiceerde u het ontwerp-instemmingsbesluit waarin de Minister van
Economische zaken en Klimaat instemming verleent aan het winningsplan Waalwijk-Noord.
Met deze brief geef ik u mijn zienswijze op dit ontwerpbesluit.
Ondergetekenden zijn tegenstanders van deze gaswinning om de volgende redenen:
1) Het plan is contradictioneel met de klimaatwet die enkele dagen geleden door de
regeringspartijen en enkele partijen van de oppositie te weten GroenLinks, PvdA en
SP is aangenomen.
2) Het plan staat haaks op eerdere besluiten die zijn genomen om de waterhuishouding in
Nederland toekomstbestendig te maken.
3) De lange termijn effecten van bodemverzakk.ing en hierdoor beschadiging aan dijken
en gebouwen zijn onbekend en zeer moeilijk in te schatten.
4) Vervuiling van grondwater.

Ad 1: In de zojuist aangenomen klimaatwet zijn lange termijn doelstellingen t.a.v. de uitstoot
van broeikasgassen geformuleerd. Deze zijn een vermindering van C02 uitstoot van
49°/o in het jaar 2030 t.o.v. 1990. Deze doelstelling kan alléén maar worden bereikt
als het verbruik van fossiele brandstoffen onmiddellijk en aanzienlijk wordt
teruggebracht en toepassingen van zonne-energie, waterstof en andere duurzame
energie met alle mogelijke middelen ter hand worden genomen. Het extra aanboren
van gas uit het winningsgebied Waalwijk-Noord past op geen enkele wijze in de
zojuist aangenomen klimaatwet.
Ad 2:

Enkele jaren geleden zijn er enorme financiele inspanningen verricht om overstroom
gebieden aan te leggen. Boerderijen in de Overdiepse polder, hemelsbreed slechts
enkele kilometers verwijderd van Waalwijk, werden op terpen geplaatst om ze te
beschermen tegen te hoge waterstand en de omringende landerijen te gebruiken
als overstroomgebied. Alle geleerden zijn het er over eens dat de stijging van de
zeespiegel en de soms heftige wateroverlast van rivieren zoals de Rijn en de Maas
het gevolg zijn van de verhoogde uitstoot van C02 welke vooral veroorzaakt wordt
door de verbranding van fossiele brandstof. Het toestaan van gaswinning in
het wingebied Waalwijk-Noord zal er direct toe leiden dat het verbruik aan fossiele
brandstof toeneemt.
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Ad 3:

Volgens experts zal er in de toekomst door de gaswinning sprake zijn van
bodemverzakking. Hoe groot deze bodemverzakking zal worden is moeilijk zo niet
onmogelijk te voorspellen. Voorbeelden uit Groningen hebben geleerd dat de
feitelijke verzakkingen altijd groter waren dat de eerder voorspelde waarden. Het
winningsgebied Waalwijk-Noord loopt tot de Gemeente Aalburg. De
bodemverzakking zal derhalve ook gaan optreden bij de Bergse Maas en het
Drongelens kanaal. Door de bodemverzakking zal ook gevolgen hebben voor de
huizen en gebouwen in Waalwijk en de gebouwen en huizen in de omringende
Gemeenten.

Ad 4: Door de verandering van het klimaat zullen er steeds langere perioden ontstaan
waarbij er geen of nauwelijks neerslag zal vallen. Dit betekent dat we uitermate
zorgvuldig moeten omgaan met grondwater. Met de gaswinning methode "fracking"
is het praktisch onmogelijk om bodem- en grondwater verontreinigingen uit te sluiten.
Er moet dan ook worden afgezien van toekomstige gaswinning d.m.v.
"fracki ng".
Wij verzoeken u vanwege bovengenoemde redenen dringend het ontwerp-instemmingsbesluit,
zoals dat thans ter inzage ligt, te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het
winningsplan Waalwijk-Noord.
Hoogachtend,
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AANTEKENEN
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 3 JUL Z018

Waalwijk, 2 juli 2018.

Onderwerp: Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit, actualisatie Winningsplan Waalwijk
Noord
Geachte mevrouw� heer,
Op 23 mei 2018 publiceerde u het ontwerp-instemmingsbesluit waarin de Minister van
Economische zaken en Klimaat instemming verleent aan het winningsplan Waalwijk-Noord.
Met deze brief geef ik u mijn zienswijze op dit ontwerpbesluit.
Ondergetekende is tegenstander van deze gaswinning om de volgende redenen:
1) Het plan is volledig in tegenspraak met de klimaatwet die enkele dagen geleden door
de regeringspartijen en enkele partijen van de oppositie te weten GroenLinks, PvdA en
SP is aangenomen.
2) Het plan staat haaks op eerdere besluiten die zijn genomen om de waterhuishouding in
Nederland toekomstbestendig te maken.
3) De lange termijn effecten van bodemverzakking en hierdoor beschadiging aan
�-gebouwen zijn onbekend en zeer moeilijtfiiite schatten.
4) Vervuiling van grondwater.
5) De grote commerciële belangen van exploitant kunnen leiden tot een "alles of niets"
scenario
Ad 1:

In de zojuist aangenomen klimaatwet zijn lange termijn doelstellingen t.a.v. de uitstoot

van broeikasgassen geformuleerd. Deze zijn een vermindering van C02 uitstoot van
49% in het jaar 2030 t.o.v. 1990. Deze doelstelling kan alléén maar worden bereikt
als het verbruik van fossiele brandstoffen onmiddellijk en aanzienlijk wordt
teruggebracht en toepassingen van zonne-energie, waterstof en andere duurzame
energie met alle mogelijke middelen ter hand worden genomen. Het extra aanboren
van gas uit het winningsgebied Waalwijk-Noord en/of het toepassen van
hydraulische/ chemische stimulatie teneinde productieverhoging te bereiken past op
geen enkele wijze in de zojuist aangenomen klimaatwet.
Ad 2:

Enkele jaren geleden zijn er enorme financiële inspanningen verricht om overstroom
gebieden aan te leggen. Boerderijen in de Overdiepse polder, hemelsbreed slechts
enkele kilometers verwijderd van Waalwijk, werden op terpen geplaatst om ze te
beschermen tegen te hoge waterstand en de omringende landerijen te gebruiken
als overstroomgebied. In het betroffen gebied zijn bovendien verregaande plannen
om een insteekhaven aan te leggen , dit samen met mogelijke effecten van fracking
zoals: bodemverzakking en sinkholes zullen in combinatie met de te verwachten
extreem hoge waterstanden van de Bergse Maas gaan resulteren in grote
veiligheidsrisico's voor ons als bewoners.
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Ad 3:

Reeds nu maar zeker in de toekomst zal door de gaswinning sprake zijn van
bodemverzakking. Hoe groot deze bodemverzakking zal worden is door niemand te
voorspellen zoals de voorbeelden uit Groningen ons hebben geleerd. Deze
voorbeelden uit Groningen hebben ons ook geleerd dat bodemverzakking gepaard zal
gaan met aardbevingen, die dan niet alleen gevolgen zal hebben voor onze
huizen en gebouwen in Waalwijk maar ook in de omringende gemeenten. Een stad als
Heusden met zeer grote historische waarde en dus veel zeer oude panden ,veelal
gebouwd op ondergrondse kelders, zal grote schade oplopen met bovendien grote
veiligheidsrisico's voor de bewoners

Ad 4 : Door de verandering van het klimaat zullen er steeds langere perioden ontstaan
waarbij er geen of nauwelijks neerslag zal vallen. Dit betekent dat we uitermate
zorgvuldig moeten omgaan met grondwater. Met de voorgestelde
gaswinningsmethode "fracking" zal het praktisch onmogelijk blijken om bodem- en
grondwater verontreinigingen geheel uit te sluiten. Nu reeds blijken "casings" te
lekken. Hydraulische putstimulatie met nog hogere drukken zal deze lekkages alleen
maar doen verergeren.
Ad 5

:

Exploitant heeft willens en wetens een ondernemersrisico genomen door te investeren
in deze exploitatie. Reeds eerder gedane fracks (met of zonder uw goedkeuring
hiertoe?) hebben niet geleid tot het door exploitant beoogde resultaat. Wel is inmiddels

gebleken dat er aanzienlijke milieuvervuiling opgetreden is op hun locatie
Grote commerciele belangen zullen dan ook het nemen van nog grotere risico's in een
ultieme poging om tot resultaat te komen, zeer zeker niet uitsluiten en laten prevaleren boven
de veiligheid van en voor ons.
Er moet dan ook worden afgezien van toekomstige gaswinning d.m.v. "fracking''.
Ik verzoek u vanwege bovengenoemde redenen dringend het ontwerp-instemmingsbesluit,
zoals dat thans ter inzage Ligt, te heroverwegen en te besluiten niet in te stemmen met het
winningsplan Waalwijk-Noord.
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Helvoirt, 1 Juli 2018
Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 3 JUL 2018

Betreft: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord van de Stichting
Schaliegasvrij Nederland

Geachte minister,

Met de terinzagelegging van het ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord maakt
u kenbaar in te willen stemmen met de winning van 1618 miljoen kubieke meter gas op de locatie
Waalwijk-Noord door het bedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. Met dit schrijven dient de
Stichting

Schaliegasvrij

Nederland

(SSN)

haar

zienswijze

in

aangaande

dit

ontwerpinstemmingsbesluit. De SSN is op 2 april 2012 opgericht met als hoofddoelstelling: Het
tegengaan van de winning van onconventioneel gas (schaliegas en steenkoolgas) en verder
iedere vorm van winning van fossiele brandstoffen die schade oplevert voor omwonenden, milieu
en natuur in Nederland. Zie voor nadere informatie onze website https://www.schaliegasvrij.nl/.
De SSN is hierdoor aan te merken als belanghebbende bij het winningsplan Waalwijk-Noord.
De SSN is van mening dat het winningsplan haaks staat op het in Nederland te voeren energie
en klimaatbeleid, vraagt u om uw voorgenomen besluit te herzien en de gaswinning in Waalwijk
Noord zo spoedig mogelijk te beëindigen.
Onze bezwaren zijn gebaseerd op de volgende vijf kernpunten:

1. Klimaat
Voor een bestendige en klimaatneutrale energievoorziening moeten we ons volledig richten op
de inzet van duurzame energie die vrij is van C02- en methaanemissie.
In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat het gasverbruik in Nederland sterk moet worden
verminderd. Daarvoor heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat als uitgangspunt
geformuleerd dat we binnen enkele decennia van het gas af moeten.
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Het is volstrekt onlogisch dat we in deze omstandigheden in Waalwijk extra gas zouden gaan
winnen. Meer gaswinning heeft, zoals het IPCC heeft aangetoond, een schadelijk effect op het
klimaat. De internationale gasmarkt is uit klimaatoogpunt al veel te groot; het vergroten van het
aanbod door lokale productie werkt alleen maar averechts. Het beperken van de gasproductie in
Groningen kan geen excuus zijn om dan maar in kleine velden meer gas te gaan winnen; ten
onrechte, en volstrekt niet onderbouwd geeft minister Eric Wiebes in zijn kamerbrief van 22 mei
j.I. aan dat "kleine velden aardgas" beter resp. minder slecht zou zijn voor het klimaat dan
"russisch" aardgas. De minister lijkt te veronderstellen dat de Russische gasproductie (en
daarmee methaanlekkage) zou verminderen als Nederland iets minder gas uit Rusland zou gaan
importeren. Voor deze veronderstelling ontbreekt iedere feitelijke onderbouwing.

2.

Vermillion is Onbetrouwbare Partij

Gaswinning, ook zonder fracken, is risicovol, zoals is in Oost-Groningen uitvoerig is gebleken.
Duidelijk werd daar ook dat de onderneming die voor de gaswinningsschade verantwoordelijk is,
de NAM, probeert op allerlei manieren onder de vergoeding van schade uit te komen. Nu is de
NAM een partij, die ter verantwoording voor haar gedrag kan worden geroepen

doordat zij

eigendom is van twee zeer grote beursgenoteerde bedrijven, met veel publieke exposure via
benzinepompen en grootaandeelhouders als pensioenfondsen.
Vermillion is in vergelijking tot de NAM een heel kleine partij, met een verdienmodel dat berust op
het tegen zo gering mogelijke kosten winnen van kleine hoeveelheden gas uit kleine velden waar
andere ondernemingen heen brood (meer) in zagen. Vermillion heeft zich in Nederland laten
kennen als onbetrouwbaar, heeft voor haar handelen meerdere keren juridische procedures
uitgelokt, en lijkt op geen enkele manier een partij op wie de inwoners van Waalwijk zullen kunnen
vertrouwen als het gaat om vergoeding van de schade die zij in de toekomst zullen ondervinden
ten gevolgen van gaswinning door Vermillion. Het bedrijf zal tegen die tijd gewoon niet meer
bestaan. Vermillion heeft overigens ook geen enkele capaciteit of ervaring voor het uitvoeren van
fracking, maar dit aan een bedrijf als Halliburton of Schlumberger uitbesteden. Wij vermoeden
van Vermillion hierbij niet de veiligste, maar de goedkoopste onderaannemer zal contracteren.

3.

Bodem en Ondergrond

Om de gasproductie tijdelijk te verhogen is voorgesteld in het winningsplan om in Waalwijk Noord
te gaan fracken (hydraulisch fractureren). Deze omstreden techniek wordt in het plan als
hydraulische putstimulatie aangeduid,

maar verschilt alleen

kwantitatief

van

wat

er bij

schaliegaswinning gebeurt. Zowel fracking als hydraulische stimulering geeft een grote kans op
aardbevingen, met name in de nabijheid van breukzones. Het aardbevingsrisico geldt niet alleen
voor het grote gasveld Slochteren, maar ook voor kleine, zoals onlangs nog bleek in Middelie,
Noord-Holland. Ook was daar reeds eerder een beving in december 1989 in het nabijgelegen
Kwadijk. Het is inmiddels duidelijk gebleken dat de Nederlandse bodem zich gedraagt als "een
pudding", die in beweging komt bij gaswinning en daarbij optredende drukverschillen.
Boren en fracken brengt risico's op aardschokken. Op de locatie waar Vermilion wil gaan boren,
komen diverse breuken in de ondergrond bij elkaar. Voor de winning moet ook door een aantal
niet doorlatende klei- en kalklagen worden geboord. Om het gas vrij te laten komen zal
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overgegaan moeten worden tot fracking. Vanwege de aanwezigheid en mogelijke doorsnijding
van breuken geeft dit verhoogde risico's op aardschokken en aardbevingen.
Daarnaast zal, vo1gens het winningsplan, de bodem rond Waalwijk Noord verder dalen met naar
geschat 4 cm. Bodemdaling en het risico op verzakking met beschadiging van rivierdijken en
waterkeringen, juist in een omgeving waar de Maas door een dichtbevolkt gebied stroomt, is niet
acceptabel. De Maas is een pure regenrivier, waarvan het debiet sterk afhangt van de
neerslaghoeveelheid in Noord-Frankrijk en België. Door de met klimaatverandering verwachte
verheviging van regenval zal het risico op overstromingen in het onderstroomgebied van de Maas
strek toenemen. De SSN vraagt zich met het oog op dit risico af of voor dit winningsplan ook
advies gevraagd is aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en indien dit advies is
verkregen, hoe dit advies luidde.

4. Drinkwater

Voor de regio Waalwijk moet ook geen risico worden genomen met de kwaliteit van het drinkwater.
Dit

is

relevant,

ook

omdat het

gebied van gaswinning

bij Waalwijk overlapt

met

het

grondwaterbeschermingsgebied Loon op Zand.
Met de 'hydraulische stimulering' wordt vloeistof onder druk door de put naar het reservoir
gesteente gebracht tot er scheuren in het reservoirgesteente optreden. De vloeistof die wordt
toegepast en in het reservoirgesteente terecht komt bestaat uit water, zand en chemicaliën. Het
zand dient om de nieuw gevormde stromingspaden in het reservoirgesteente open te houden. De
chemicaliën dienen om de vloeistof te verdikken tot een gel om het zand mee te voeren, en ook
om het reservoir zuur te maken. Slechts de helft van de vloeistof wordt teruggewonnen en gaat
naar de verwerkingsinstallatie. Er blijft dus een flinke hoeveelheid aan chemicaliën in de bodem
achter en dat geeft zeker op de langere termijn een potentieel risico voor verontreiniging van het
grond- en drinkwaterverontreiniging.
Ook is het strijd met de Mijnbouwwet om "vreemde stoffen" in de ondergrond te brengen.
Bovendien zijn er regelmatig ernstige lekkages tijdens het begin van de productietesten na de
fracking, en zal op langere termijn het risico op drinkwaterverontreiniging nog vel� decennia na
het stoppen van de kortstondige gaswinning blijven voortduren, waardoor de kosten van
langdurige controle en risico-mitigatie cumulaties zeer groot zijn.
Waalwijk heeft nu nog voldoende zuiver drinkwater, maar door de lange termijn effecten van
fracking kunnen de waterdragende lagen vervuilen. Omdat een dergelijke vervuiling in principe
onomkeerbaar is, is dat een reden om geheel van fracken af te zien.

5. Investeren in Duurzame Energie

Duurzame energie zal de komende jaren enorme investeringen van Nederland vergen. Er zal
vooral heel veel moeten worden geïnvesteerd in het overgaan naar zon en windenergie. We
moeten hierom zo snel mogelijk van het gas af, er mag geen overheidsgeld (ook niet via EBN)
meer worden uitgeven aan gaswinning, maar uitsluitend nog investeren in het onafhankelijk
worden van gas. De SSN vindt het zeer bedenkelijk dat voor de fracking of van Waalwijk Noord
een zware overheidssubsidie wordt verstrekt vanuit Energie Beheer Nederland B.V.; wij vinden
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dat dit belastinggeld ten onrechte hiervoor wordt ingezet. Deze subsidie doet de vraag wijzen of
dit fracken zonder subsidie überhaupt nog wel rendabel zou zijn.

6. Geen Draagvlak voor Boringen en Fracking
Zowel de provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg, als de gemeente Loon op Zand zijn fel
tegen de voorgenomen gaswinning. Ook de gemeenten Waalwijk en Wijk en Aalburg zijn
tegenstanders van de voorgenomen gaswinning. Ook het Algemeen bestuur van het waterschap
Brabantse Delta heeft zich uitgesproken tegen de gaswinning in Waalwijk-Noord.
De Stichting Schaliegasvrij Nederland verklaart zich, met bovenstaande zienswijze, ook tegen de
gaswinning in Waalwijk-Noord.
Wij verzoeken u daarom om het besluit te herzien en niet in te stemmen met het winningsplan
van Vermilion Energy Netherlands B.V.

Namens Stichting Schaliegasvrij Nederland
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Betreft: zienswijzen winningsplan Waalwijk-Noord
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Tegelijkertijd vonàen zij het moeilijk om hun zorgen bij u en uw ministerie kenbaar te maken. Ten
eerste moest er wel héél goed gezocht worden Or" te vinden hoe en waar er zienswijzen ingediend
lcu11nen worden en ten tweede: hoe schrijf je in hemelsnaam een zienswijze? Daar hebben wij ze een

handje bij geholpen.

We hebben goed geluisterd naar de zorgen van bewoners en deze samengevat in een korte, duidelijk
leesbare zienswijze. Vervolgens hebben de bewoners de kans gekregen de zienswijze door te lezen en
te ondertekenen. Uiteindelijk hebben iets !"'leer dan 300 mensen dit dus gedaan.
Or! een hoop postzegels en papieren enveloppen te besparen hebben wij de zienswijzen verzameld.
V treft in dit pakket deze zienswijzen dus aan.

Tegelijkertijd kunt u ook deze begeleidende brief, namens de gehele fractie van de SP van de
Provinciale Staten van Noord Brabant, beschouwen als aparte zienswijze. Als volksvertegenwoordiging
in Brabant - en dus ook in Waalwijk en Wijk en Aalburg - achten wij ons belanghebbend. Wij komen
op voor de belangen van de inwoners in Brabant, maar ook voor natuur en milieu.
Dat gaswinning ernstige schade toe kan brengen aan natuur en milieu is bij u, hopelijk, niet onbekend.
De risico's wegen wat ons betreft niet op tegen de baten. Ook het nieuws over bodemvervuiling in
Waalwijk door de gaswinning, dat u onlangs deelde met de Tweede Kamer, baart ons ernstige zorgen.
Daarnaast vinden wij het onbegrijpelijk dat na alle maatschappelijke discussie en onrust rond de
gaswinning in Groningen er besloten wordt elders de.gaswinning uit te breiden. Dit is niet uit te leggen
aan de bewoners, die juist de boodschap krijgen van het gas áf te moeten.
Verder staan wij achter de bewoners van Waalwijk. Wij delen hun zorgen die zij uiten in de
meegezonden zienswijzen. Wij onderschrijven çieze zorgen en hopen dat u deze ter harte neemt.
Met vriendelijke groeten,
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0 4 JUL 2018
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande het winningsplan Waalwijk Noord,
ingediend en ondertekend door [naam/namen invullen]
Waalwijk, 1 juli 2018
Geachte Minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,
Kennisgenomen hebbende van de ter inzage liggende documenten betreffende het ontwerp
instemmingsbesluit aangaande winningsplan, bij dezen de bijgaande zienswijze.
Uit de genoemde documenten blijkt samengevat het volgende.
Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren '90 waren ze al dermate weinig producerend
dat er door middel van "fracking" (hydraulische stimulatie) geprobeerd is de productie weer op een hoger
niveau te brengen. Sinds 2005 leiden de putten in het gasveld een wat sluimerend bestaan, en in het
Winningsplan van Wintershall Noordzee BV uit2003 voor de concessie Waalwijk (Waalwijk Noord,
Sprang en Loon op Zand) worden alle drie de velden omschreven als zijnde "in een verregaande staat van
depletie". In dit winningsplan wordt tevens gesproken over het feit dat van deze velden "meer dan 90% van
het winbare gas is gewonnen". De stand van zaken op dat moment was een totale productie van 2,2 miljard
nm3, en sindsdien is er nog ruim 200 miljoen m3 gas geproduceerd door de velden. De conclusie mag dan
ook getrokken worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningsplan van
Vermillion Energy Netherlands BV van een verwachte productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de
periode_v-.an 2017 tot2D26. Daarmee zou Vermillion f',llefgy Netherlands-BV de producti€ van-00 eerste 9
jaar van de gasvelden evenaren, terwijl het gasveld praktisch leeg is. Ook wil Vermillion Energy
Netherlands BV dit doen met een methode die in dit gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken
is, hydraulische stimulatie, in ieder geval op de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen gaan toepassen.
In het winningsplan uit 2003 van Wintershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de totale verwachte
bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, en dat de afname van druk in het
aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge bewegingen langs
bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermillion Energy Netherlands BV wordt gesproken over
een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger, dan in 2003
verondersteld werd. Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te vinden, en één van
de voorgenomen fracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter kunnen benaderen.
Het wingebied Waalwijk Noord grenst aan een van de belangrijkste waterwingebieden van Midden
Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een vervuiling die via breuklijnen, de boorinstallatie of
anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoorziening van
een groot aantal mensen belemmeren.
De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken worden
toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de bouwwerken en de
infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van maatschappelijke onrust,
frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende gemeenten.
De documenten vermelden dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:
- als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade wordt veroorzaakt aan gebouwen en
infrastructuur,
- als er een risico is bij het gebruik van delfstoffen, aardwarmte en grondwater,
- als er nadelige gevolgen zijn voor milieu en natuur.
Uit bovenstaande samenvatting kan het volgende geconcludeerd worden.
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Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnbouwwet aan criteria,
zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die criteria zijn van toepassing voor mensen, natuur
en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de winningsput Waalwijk Noord. De volgende 4 aspecten
geven in die context aanleiding te twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende justificatie voor nieuwe
frack-jobs in de putten concessie:
- Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in het
gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Daarnaast hoeft Vermillion Energy
Netherlands BV ook nog geen locatie-specifieke randvoorwaarden aan te geven in het winningsplan.
- Er is wel degelijk een hoog risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan gebouwen en
infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral door lekkage is er
ook sprake van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk oneigenlijk gebruik van
delfstoffen in de zin van de Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen langs de buitenkant van de put kunnen
ook leiden tot misinterpretaties van de productietesten in 2016.
Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook het feit dat
het Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat over eerder en elders uitgevoerde hydraulische
stimulaties, zonder "nadelige gevolgen voor mens en milieu", geeft geen reden tot instemming met de
uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij is vooral het feit van belang, dat mijnbouwschade en de
termijn waarop de effecten daarvan

aan

het maaiveld zichtbaar worden. Van de vorige 3 fracks die zijn

uitgevoerd in Waalwijk Noord ontwikkeling is maar 1 job succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te
worden dat de frack-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit gedeelte
van het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe frack-job in WWN-03 is dan ook
niet te justificeren. De frack-jobs van WWNO 1 en WWN02 zijn in het verleden niet succesvol geweest.
Opgemerkt dient te worden dat ook met de nieuwste technieken van hydraulische stimulatie zoals ze de
laatste jaren zijn ontwikkeld, de verwachte productie van het aardgasveld zoals geschetst door Vermillion
Energy Netherlands BV niet erg reëel overkomt. De vraag doet zich daarbij voor of de risico's die altijd bij
dit soort operaties horen gelegitimeerd worden door de onzekerheden die het plan in zich draagt, zeker
gezien het feit dat het winningsplan spreekt van "één of enkele fracking behandelingen."
- De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante productie van
75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van liquidatie-loading en dit
vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de frack-jobs.
- Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over de tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de buitenkant
van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt, waardoor de minister
niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reservoirgesteente of dat er juist sprake is van
variërend reservoirgesteente, waardoor de noodzaak van fracken aanwezig is. Met name is het belangrijk
om aan te geven wat de hydrocarbon saturatie is en de waarden van de porositeit en permeabiliteit.
- Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of uitvoering van de
frack-jobs.
De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig. Zo is er in het winningsplan geen
risico identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met name de lekkage van delfstoffen of
hulpstoffen langs de buitenkant van de putten is niet aan de orde gekomen. De lekkage leidt tot de volgende
schade risico's op termijn: brand/explosie, zinkgaten, bodembeweging, bodemdaling en
bodemverontreinigingen. Bodembeweging en daling heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke
gebouwschade in de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5 kilometer) van de WWN-01 locatie.
De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het winningsplan. De volgende
informatie had gegeven moeten worden om een goede afweging te kunnen maken:
1) De P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage bepaald worden.
2) Gegevens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend gesteente. Er zijn geen
gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend worden of deze caprock
bestand is tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het fracken.
3) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De Cement Bond Logs
(CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke aanwezigheid van lekpaden
langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject van de put. Het is aan te bevelen om de CBL

94 van 141

0035

te herhalen om zeker te weten dat de kwaliteit van de cement niet onderhavig is geweest aan "wear and
tear'' over de afgelopen jaren.

4) Er zijn

geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off" testen van soortgelijke putten en

formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen worden toegepast tijdens het
fracken.
5) Er zijn geen gerelateerde incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen van de putten
zijn gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om WWK-01 volledig af te
pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en veilig afgeplugd. Dit kan op tennijn leiden tot
onveilige situaties voor de mensen en het milieu van de leefomgeving. Het voornemen geuit in het
winningsplan om WWKI in de toekomst eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband dan ook
tot zorg en verbazing.
Concluderend:
Gezien de onvoldoende gemotiveerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de onvoldoende
informatieverstrekking m.b.t. de frack-jobs en de boring, is het onverantwoord dat de minister tot dit
ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al mijnbouwschade aanwezig is t.g.v.
boring, winning en frack-jobs voldoet het ontwerp insremmingsbesluit niet aan artikel 34 van de
Mijnbouwwet en is de minister gerechtigd dit instemmingsbesluit te weerleggen.
Waalwijk 1juli2018

95 van 141

0036

I

Aan:

0 4 JUL 2018

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande het winningsplan Waalwijk Noord,
ingediend en ondertekend door ..
Waalwijk, 2 juli 2018
Geachte Minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,
Kennis genomen hebbende van de ter inzage liggende documenten betreffende het ontwerp
instemmingsbesluit aangaande winnin

�ezen de bijgaande zienswijze.
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Uit de genoemde documenten blijkt samengevat het volgende.

Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren '90 waren ze al dermate weinig
producerend dat er door middel van fracking (mechanische stimulatie) geprobeerd is de productie
weer op een hoger niveau te brengen. Sinds 2005 leiden de putten in het gasveld een wat
sluimerend bestaan, en in het Winningsplan van Wintershall Noordzee BV uit 2003 voor de
concessie Waalwijk (Waalwijk Noord, Sprang en Loon op Zand) worden alle drie de velden
omschreven als zijnde "in een verregaande staat van depletie". In dit winningplan wordt tevens
gesproken over het feit dat van deze velden "meer dan 90% van het winbare gas is gewonnen". De
stand van zaken op dat moment was een totale productie van 2, 2 miljard m3, en sindsdien is er nog
ruim 200 miljoen m3 gas geproduceerd door de velden. De conclusie mag dan ook getrokken
worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningplan van Vermillion
Oil van een verwachte productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de periode van 2017 tot
2026. Daarmee zou Vermillion Oil de productie van de eerste 9 jaar van de gasvelden evenaren,
terwijl het gasveld prattisch leeg is. Ook wil Vermillion Oil dit doen met een methode die in dit
gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken is, mechanische stimulatie, in ieder geval op
de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen gaan toepassen.
In het winningsplan uit 2003 van Watershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de totale
verwachte bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, en dat de afname
van druk in het aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge
bewegingen langs bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermillion Oil wordt gesproken
over een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger dan
in 2003 verondersteld werd. Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te
vinden, en één van de voorgenomen tracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter
kunnen benaderen.
Het wingebied Waalwijk Noord grenst aan een van de belangrijkste waterwingebieden van Midden
Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een vervuiling die via breuklijnen, de boorinstallatie
of anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoor
ziening van een groot aantal mensen belemmeren.
De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken worden
toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de bouwwerken en de
infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van maatschappelijke onrust,
frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende gemeenten.
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De documenten vermelden dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:
als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade wordt veroorzaakt aan
gebouwen en infrastructuur,
als er een risico is bij het gebruik van delfstoffen, aardwarmte en grondwater,
als er nadelige gevolgen zijn voor milieu en natuur.

Uit bovenstaande samenvatting kan het volgende geconcludeerd worden.
Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnwet aan criteria,
zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die criteria zijn van toepassing voor mensen,
natuur en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de winningsput Waalwijk Noord. De volgende

4 aspecten geven in die context aanleiding te twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende
justificatie voor nieuwe track-jobs in de putten in Waalwijk Noord:
Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in
het gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Daarnaast hoeft
Vermillion ook nog geen locatie-specifieke randvoorwaarden aan te geven in het winningsplan.
Er is wel degelijk een hoog risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan gebouwen
en infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen
langs de buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral
door lekkage is er ook sprake van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk
oneigenlijk gebruik van delfstoffen in de zin van de Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen
langs de buitenkant van de put kunnen ook leiden tot misinterpretaties van de productietesten
in 2016.
Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook
het feit dat het Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat over eerder en elders
uitgevoerde hydraulische stimulaties, zonder ··nadelige gevolgen voor mens en milieu", geeft
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geen reden tot instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daar
feit van belang, dat mijnbouwschade en de

te1111ij11"'aarep&e effecten daarv�

maaiveld zichtbaar worden. Van de vorige 3 tracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord

ontwikkeling zijn maar 2 jobs succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te worden dat de
track-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit gedeelte van
het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe track-job in WWN-03 is dan
ook niet te justificeren.
De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante
productie van 75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van
liquidatie-loading en dit vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de
frack-jobs.
Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt,
waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reservoir gesteente
of dat er juist sprake is van variërend reservoir gesteente, waardoor de noodzaak van fracken
aanwezig is. Met name is het belangrijk om aan te geven wat de hydrocarbon saturatie is en de
waarden van de porositeit en permeabiliteit.
Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of
uitvoering van de track-jobs.
De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig. Zo is er in het winningsplan
geen risico identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met name de lekkage van
delfstoffen of hulpstoffen langs de buitenkant van de putten is niet aan de orde
gekomen. De lekkage leidt tot de volgende schade risico's op termijn: brand/explosie, zinkgaten,

�Bodembeweging en daling heeft

bodembeweging, bodemdaling en bode
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inmiddels geleid tot een aanzienlijke gebouwschade in de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5
kilometer) van de WWN-01 locatie.
De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het winningsplan. De
volgende informatie had gegeven moeten worden om een goede afweging te kunnen maken:
1) De P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage
bepaald worden.
2) Gegevens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend gesteente. Er
zijn geen gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend worden
of deze caprock bestand is tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het fracken.

3) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De Cement
Bond Logs (CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke
aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject van
de put. Het is aan te bevelen om de CBL te herhalen om zeker te weten dat de kwaliteit van de
cement niet onderhavig is geweest aan wear and tear over de afgelopen jaren.

4) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off'' testen van soortgelijke
putten en formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen
worden toegepast tijdens het fracken.
5) Er zijn geen gerelateerde incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen
van de putten zijn gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om
WWK-01 volledig v::otte:eig af te pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en
veilig afgeplugd. Dit kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu
van de leefomgeving. Het voornemen geuit in het winningsplan om WWKl in de toekomst
eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband dan ook tot zorg en verbazing.
Concluderend:
Gezien de onvoldoende gemotiveeerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de
onvoldoende informatieverstrekking m.b.t. de frack-jobs en de boring, is het onverantwoord
dat de minister tot dit ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al
mogelijke mijnbouwschade aanwezig is t.g.v. boring, winning en frack-jobs voldoet het ontwerp
instemmingsbesluit niet aan artikel 34 van de Mijnbouwwet en is de minister gerechtigd dit
instemmingsbesluit te weerleggen.
Waalwijk, 2 juli 2018

[naam en handtekening}
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0 4 JUL 2018

lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande het winningsplan Waalwijk Noord,
ingediend en ondertekend door ... .
Waalwijk, 2 juli 2018
Geachte Minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,
Kennis genomen hebbende van de ter inzage liggende documenten betreffende het ontwerp
instemmingsbesluit aangaande winningsplan, bij dezen de bijgaande zienswijze.
/'\J
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Uit de genoemde documenten blijkt samengevat het volgende.
•

-

Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren '90 waren ze al dermate weinig
producerend dat er door middel van fracking (mechanische stimulatie) geprobeerd is de productie
weer op een hoger niveau te brengen. Sinds 2005 leiden de putten in het gasveld een wat
sluimerend bestaan, en in het Winningsplan van Wintershall Noordzee BV uit 2003 voor de
concessie Waalwijk (Waalwijk Noord, Sprang en loon op Zand) worden alle drie de velden
omschreven als zijnde "in een verregaande staat van depletie". In dit winningplan wordt tevens
gesproken over het feit dat van deze velden "meer dan 90% van het winbare gas is gewonnen". De
stand van zaken op dat moment was een totale productie van 2, 2 miljard m3, en sindsdien is er nog
ruim 200 miljoen m3 gas geproduceerd door de velden. De conclusie mag dan ook getrokken
worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningplan van Vermillion
Oil van een verwachte productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de periode van 2017 tot
2026. Daarmee zou Vermillion Oil de productie van de eerste 9 jaar van de gasvelden evenaren,
terwijl het gasveld practisch leeg is. Ook wil Vermillion Oil dit doen met een methode die in dit
gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken is, mechanische stimulatie, in ieder geval op
de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen gaan toepassen.
In het winningsplan uit 2003 van Watershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de totale
verwachte bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, en dat de afname
van druk in het aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge
bewegingen langs bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermillion Oil wordt gesproken
over een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger dan
in 2003 verondersteld werd. Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te
vinden, en één van de voorgenomen tracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter
kunnen benaderen.
Het wingebied Waalwijk Noord grenst aan een van de belangrijkste waterwingebieden van Midden
Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een vervuiling die via breuklijnen, de boorinstallatie
of anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoor
ziening van een groot aantal mensen belemmeren.
De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken worden
toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de bouwwerken en de
infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van maatschappelijke onrust,
frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende gemeenten.
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De documenten vermelden dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:
als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade wordt veroorzaakt aan
gebouwen en infrastructuur,
als er een risico is bij het gebruik van delfstoffen, aardwarmte en grondwater,
als er nadelige gevolgen zijn voor milieu en natuur.
Uit bovenstaande samenvatting kan het volgende geconcludeerd worden.
Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnwet aan criteria,
zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die criteria zijn van toepassing voor mensen,
natuur en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de winningsput Waalwijk Noord. De volgende
4 aspecten geven in die context aanleiding te twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende
justificatie voor nieuwe track-jobs in de putten in Waalwijk Noord:
Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in
het gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Daarnaast hoeft
Vermillion ook nog geen locatie-specifieke randvoorwaarden aan te geven in het winningsplan.
Er is wel degelijk een hoog risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan gebouwen
en infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen
langs de buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral
door lekkage is er ook sprake van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk
oneigenlijk gebruik van delfstoffen in de zin van de Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen
langs de buitenkant van de put kunnen ook leiden tot misinterpretaties van de productietesten
in 2016.
Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook
het feit dat het Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat over eerder en elders
uitgevoerde hydraulische stimulaties, zonder "nadelige gevolgen voor mens en milieu", geeft
geen reden tot instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij is vooral het
feit van belang, dat mijnbouwschade en de termijn waarop de effecten daarvan aan het
maaiveld zichtbaar worden. Van de vorige 3 tracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord
ontwikkeling zijn maar 2 jobs succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te worden dat de
track-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit gedeelte van
het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe track-job in WWN-03 is dan
ook niet te justificeren.
De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante
productie van 75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van
liquidatie-loading en dit vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de
track-jobs.
Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt,
waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reservoir gesteente
of dat er juist sprake is van variërend reservoir gesteente, waardoor de noodzaak van fracken
aanwezig is. Met name is het belangrijk om aan te geven wat de hydrocarbon saturatie is en de
waarden van de porositeit en permeabiliteit.
Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of
uitvoering van de track-jobs.
De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig. Zo is er in het winningsplan
geen risico identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met name de lekkage van
delfstoffen of hulpstoffen langs de buitenkant van de putten is niet aan de orde
gekomen. De lekkage leidt tot de volgende schade risico's op termijn: brand/explosie, zinkgaten,
bodembeweging, bodemdaling en bodemverontreinigingen. Bodembeweging en daling heeft
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inmiddels geleid tot een aanzienlijke gebouwschade in de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5
kilometer) van de WWN-01 locatie.
De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het winningsplan. De
volgende informatie had gegeven moeten worden om een goede afweging te kunnen maken:
1) De

P/Z plot gegevens om een materiaalbalans

te bepalen. Op deze manier kan lekkage

bepaald worden.

2) Gegevens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend

gesteente. Er

zijn geen gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend worden
of deze caprock bestand is tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het fracken.
3) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De Cement
Bond Logs (CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke
aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject van
de put. Het is aan te bevelen om de CBL te herhalen om zeker te weten dat de kwaliteit van de
cement niet onderhavig is geweest aan wear and tear over de afgelopen jaren.

4) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off" testen van soortgelijke
putten en formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen
worden toegepast tijdens het fracken.

5) Er zijn geen gerelateerde incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen
van de putten zijn gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om
WWK-01 volledig volledig af te pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en
veilig afgeplugd. Dit kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu
van de leefomgeving. Het voornemen geuit in het winningsplan om WWKl in de toekomst
eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband dan ook tot zorg en verbazing.
Concluderend:
Gezien de onvoldoende gemotiveeerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de
onvoldoende informatieverstrekking m.b.t. de frack-jobs en de boring, is het onverantwoord
dat de minister tot dit ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al
mogelijke mijnbouwschade aanwezig is t.g.v. boring, winning en frack-jobs voldoet het ontwerp
instemmingsbesluit niet aan artikel 34 van de Mijnbouwwet en is de minister gerechtigd dit
instemmingsbesluit te weerleggen.
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Kenmerk: WW 07-1521-hg
Betreft: zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord
Waalwijk, 2 juli 2018

Geachte minister,
Op 24 mei heeft u via de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan
Waalwijk-Noord kenbaar gemaakt in te willen stemmen met de winning van 1618 miljoen
3
m gas op de locatie Waalwijk-Noord door het bedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. Via
deze zienswijze geven wij aan het met dit besluit oneens te zijn en verzoeken wij u, uw
voorgenomen besluit te herzien.

We moeten af van fossiel
Nederland zit midden in een energietransitie. In mondiaal verband is tijdens de COP21 in
Parijs afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. In
Nederland onderhandelen belanghebbenden aan de klimaattafels om de uitstoot van
Broeikasgassen in 2030 met 49% en in 2050 met 95% te hebben teruggebracht. Nederland
moet in rap tempo van het gas af. In dat licht is het een onbegrijpelijk signaal dat Vermilion nu
toestemming krijgt om nog eens 1.618 miljoen m3 gas (5,7 petajoule) op te pompen uit de
Waalwijkse bodem. Er moet juist geïnvesteerd worden in de transitie naar hernieuwbare
energie. In Brabant zijn reeds vijf locaties in beeld waar succesvol aardwarmte gewonnen kan
worden. Samen hebben deze projecten een energiepotentie van 1,5 petajoule per jaar. Kortom,
het is tijd vol in te zetten op de transitie naar duurzame energie en afscheid te nemen van gas.

Boren brengt risico's op aardschokken
Op de locatie waar Vermilion wil boren, komen diverse breuken in de ondergrond bij elkaar.
Voor de winning moet ook door een aantal niet doorlatende klei- en kalklagen worden
geboord. Om het gas vrij te laten komen, zal overgegaan worden tot 'fracking'. Vanwege de
aanwezigheid en mogelijke doorsnijding van breuken geeft dit verhoogde risico's op
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aardschokken en -bevingen. Ook zal de bodem nog verder dalen tot maximaal 4 cm. In
combinatie met schokken kan dit schade toebrengen voor woonhuizen, bedrijven,
infrastructurele kunstwerken en waterkeringen.

Boren tast de waterveiligheid aan
De Bergsche Maas is in de Verordening ruimte van Brabant aangewezen als rivierbed,
dat mede strekt tot bescherming tegen overstroming. De bodemdaling en de reële kans op
trillingen, aardschokken en -bevingen, kunnen de integriteit van de Maasdijken aantasten en
daarmee de waterveiligheid. Vanwege de huidige klimaatverandering zijn deze risico's groter,
doordat de dynamiek in het waterpeil en de onvoorspelbaarheid van de waterhoogte zal
toenemen. Tevens kunnen periodes van hevige regenval en buien leiden tot het onder water
staan van de laaggelegen polders.

Er gebeurden eerder ongelukken bij Vermilion
Met gaswinning zijn veiligheidsrisico's gemoeid. In augustus 2017 vond op de door Vermilion
geëxploiteerde winning in Loon op Zand een incident plaats. Als gevolg van een lek ontsnapte
een nevel van gascondensaat, dat onder meer de kankerverwekkende stoffen Benzeen,
Tolueen, Ethyl-benzeen en Xyleen bevatte. Uit voorzorg zijn toen landbouwgewassen
verwijderd. Ook het vervoer van gas per vrachtwagen brengt veiligheidsrisico's met zich mee.
Het belang van Vermilion weegt wat ons betreft op geen enkele manier op tegen de mogelijke
risico's voor omwonenden.

Vermilion is in beeld bij het OM
Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek geopend naar dit
incident. Ook in 2017 liep er een strafrechtelijk onderzoek naar Vermilion omdat het bedrijf
daar fors meer gas uit de grond haalde dan in de vergunning was toegestaan. Het is
onbegrijpelijk dat een dergelijke partij opnieuw de mogelijkheid wordt geboden nieuwe
boringen te doen.

Fracken kan de drinkwatervoorraad vervuilen
De gaswinninglocatie ligt nabij de drinkwaterwingebieden en grondwaterbeschermings
gebieden Waalwijk/loon op Zand, Genderen en Drongelen. Door de winning lopen de
grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening en de waterkwaliteit door gebruik van
chemicaliën gevaar. In de aanvraag beperkt Vermilion zich tot een algemene risico
inventarisatie, zonder deze in dit stadium per put te specificeren. Het is voor ons dus ook niet
te beoordelen welke samenstelling van chemicaliën voor de winning gebruikt gaat worden en
welke risico's dit met zich meebrengt. Wel is duidelijk dat uitbreiding van de gaswinning ook
extra risico's voor de drinkwatervoorziening met zich meebrengt.
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Gaswinning heeft negatieve effecten op het milieu

Om de productiesnelheid op peil te houden, worden putbehandelingen uitgevoerd, waaronder
zuurbehandelingen. Hierbij kunnen zuren in de natuur terechtkomen. De exploitatie en het
vervoer van het gas leidt tevens tot extra stikstofdepositie, met negatieve gevolgen voor de
nabijgelegen Natura 2000-gebieden de Langstraat, de Loonse en Drunense Duinen, de Brand en
de Leemkuilen.
Gaswinning kan leiden tot verdroging

Tevens komt bij de gaswinning diep grondwater vrij. Als de reservoirdruk zakt, stijgt de
waterproductie. Dit heeft een potentieel negatief effect op de grondwaterstand, met
onaanvaardbare verdroging van de nabijgelegen natuurgebieden als gevolg. Het is onduidelijk
of er in het kader van de Wet natuurbescherming onderzoek (voortoets) is gedaan naar
mogelijk significante effecten op de N2000-gebieden Langstraat en/of Loonse en Drunense
Duinen. Het winningsgebied zal grotendeels verhard worden, waardoor de
inzijgingsmogelijkheid van hemelwater verloren gaat, hetgeen verdroging van de natuur en ook
de landbouwgronden tot effect heeft. Voor Klimaatadaptatie is infiltratie van regenwater en
het vasthouden van water juist van groot belang. Wij zijn van mening dat de activiteit ook
vergunningplichtig is ingevolge de Wet natuurbescherming.
Er is helemaal geen draagvlak voor nog meer boringen

De gaswinning kan in de omgeving op geen enkel draagvlak rekenen. De Provincie Noord
Brabant en de gemeenten Tilburg en Loon op Zand staan uitgesproken negatief tegenover de
voorgenomen gaswinning. Het college van B&W van Waalwijk heeft aangegeven 'niet blij te zijn
met de ontwikkelingen' en ook de gemeenten Wijk en Aalburg en Waalwijk hebben zich kritisch
uitgelaten. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft eveneens
aangegeven tegen de gaswinning in Waalwijk-Noord te zijn.
Kortom: no fracking way

Gezien het bovenstaande, alsmede de cumulatieve effecten van andere nabijgelegen
winningen, waaronder de locaties Andel, Waalwijk-Zuid, Loon op Zand en Loon op Zand Zuid,
verzoeken wij u uw besluit te herzien en niet in te stemmen met het winningsplan van
Vermilion Energy Netherlands B.V.
Persoonlijke situatie

Door het uitbreiden van de gaswinning door fracking neemt het risico ten aanzien van
aardschokken en bodemdaling toe. De bewijsplicht voor het aantonen van schades als gevolg
van deze risico's zullen komen te liggen bij de eigenaren van het onroerend goed. Gelet op de
situatie in Groningen (veel onduidelijkheid voor eigenaren én juridisch getouwtrek tussen
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partijen) is het zeer onwenselijk om grotere risico's te nemen dan in de huidige situatie al van
toepassing zijn in Waalwijk. Mijn belang hierin is evident.
Ik stel hierbij de Staat -op voorhand- aansprakelijk voor alle gevolgschade die mogelijk zal gaan
ontstaan als gevolg van de keuze voor fracking, voor nu en de toekomst. Hierbij wil ik
toevoegen dat dit geldt voor mijn huidige woning, maar ook eventueel andere woningen die ik
in de toekomst mogelijk nog ga betrekken en/of ander onroerend goed dat in mijn bezit komt.

Hoogachtend,
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord

0 4 JUL 2018

Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande het winningsplan Waalwijk Noord,
ingediend en ondertekend door Erwin Belt
Waalwijk, 2-7-2018
Geachte Minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,
Kennisgenomen hebbende van de ter inzage liggende documenten betreffende het ontwerp
instemmingsbesluit aangaande winningsplan, bij dezen de bijgaande zienswijze.
Uit de genoemde documenten blijkt samengevat het volgende.
Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren '90 waren ze al dermate weinig
producerend dat er door middel van "fracking" (hydraulische stimulatie) geprobeerd is de productie
weer op een hoger niveau te brengen. Sinds 2005 leiden de putten in het gasveld een wat sluimerend
bestaan, en in het Winningsplan van Wintershall Noordzee BV uit 2003 voor de concessie Waalwijk
(Waalwijk Noord, Sprang en Loon op Zand) worden alle drie de velden omschreven als zijnde "in een
verregaande staat van depletie". In dit winningsplan wordt tevens gesproken over het feit dat van deze
velden "meer dan 90% van het winbare gas is gewonnen". De stand van zaken op dat moment was een
totale productie van 2,2 miljard nm3, en sindsdien is er nog ruim 200 miljoen m3 gas geproduceerd
door de velden. De conclusie mag dan ook getrokken worden dat de velden praktisch gesproken leeg
zijn, en toch spreekt het winningsplan van Vermillion Energy Netherlands BV van een verwachte
productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de periode van 2017 tot 2026. Daarmee zou Vermillion
Energy Netherlands BV de productie van de eerste 9 jaar van de gasvelden evenaren, terwijl het
gasveld praktisch leeg is. Ook wil Vermillion Energy Netherlands BV dit doen met een methode die in
dit gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken is, hydraulische stimulatie, in ieder geval op
de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen gaan toepassen.
In het winningsplan uit 2003 van Wintershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de totale verwachte
bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, en dat de afname van druk in het
aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge bewegingen langs
bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermillion Energy Netherlands BV wordt gesproken
over een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger, dan in
2003 verondersteld werd. Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te vinden, en
één van de voorgenomen fracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter kunnen benaderen.
Het wingebied Waalwijk Noord grenst aan een van de belangrijkste waterwingebieden van Midden
Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een vervuiling die via breuklijnen, de boorinstallatie of
anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoorziening
van een groot aantal mensen belemmeren. Drinkwater wordt in de toekomst ook nog eens van zeer
grote economische waarde. Dus niet alleen wordt hiermee de watervoorziening bedreigt maar ook een
goed wat door Nederland in de toekomst geëxporteerd kan worden. Het water zou zo vervuild kunnen
raken dat er geen economische haalbare mogelijkheden meer zijn om het voldoende te zuiveren.
De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken worden
toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de bouwwerken en de
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infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van maatschappelijke onrust,
frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende gemeenten.
De documenten vermelden dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:
- als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade wordt veroorzaakt aan gebouwen en
infrastructuur,
- als er een risico is bij het gebruik van delfstoffen, aardwarmte en grondwater,
- als er nadelige gevolgen zijn voor milieu en natuur.
Uit bovenstaande samenvatting kan het volgende geconcludeerd worden.
Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnbouwwet aan criteria,
zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die criteria zijn van toepassing voor mensen,
natuur en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de winningsput Waalwijk Noord. De volgende 4
aspecten geven in die context aanleiding te twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende justificatie
voor nieuwe frack-jobs in de putten concessie:
- Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in het
gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Daarnaast hoeft Vermillion Energy
Netherlands BV ook nog geen locatie-specifieke randvoorwaarden aan te geven in het winningsplan.
- Er is wel degelijk een hoog risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan gebouwen en
infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral door lekkage is er
ook sprake van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk oneigenlijk gebruik van
delfstoffen in de zin van de Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen langs de buitenkant van de put
kunnen ook leiden tot misinterpretaties van de productietesten in 20 1 6.
Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook het feit dat
het staatstoezicht op
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hydraulische stimulaties, zonder "nadelige gevolgen voor mens en milieu", geeft geen reden tot
instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij is vooral het feit van belang, dat
mijnbouwschade en de termijn waarop de effecten daarvan aan het maaiveld zichtbaar worden. Van de
vorige 3 fracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord ontwikkeling is maar 1 job succesvol geweest,
waarbij aangetekend dient te worden dat de frack-job van V\/\NN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest
omdat de bijdrage uit dit gedeelte van het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een
nieuwe frack-job in V\/\NN-03 is dan ook niet te justificeren. De frack-jobs van V\/\NN01 en V\/\NN02 zijn
in het verleden niet succesvol geweest. Opgemerkt dient te worden dat ook met de nieuwste
technieken van hydraulische stimulatie zoals ze de laatste jaren zijn ontwikkeld, de verwachte productie
van het aardgasveld zoals geschetst door Vermillion Energy Netherlands BV niet erg reëel overkomt.
De vraag doet zich daarbij voor of de risico's die altijd bij dit soort operaties horen gelegitimeerd worden
door de onzekerheden die het plan in zich draagt, zeker gezien het feit dat het winningsplan spreekt
van "één of enkele fracking behandelingen."
- De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante productie van
75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van liquidatie-loading en
dit vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de frack-jobs.
- Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over de tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt,
waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reservoirgesteente of dat er
juist sprake is van variërend reservoirgesteente, waardoor de noodzaak van fracken aanwezig is. Met
name is het belangrijk om aan te geven wat de hydrocarbon-saturatie is en de waarden van de
porositeit en permeabiliteit.
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- Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of uitvoering van de
frack-jobs.
De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig. Zo is er in het winningsplan
geen risico-identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met name de lekkage van
delfstoffen of hulpstoffen langs de buitenkant van de putten is niet aan de orde gekomen. De lekkage
leidt tot de volgende schade-risico's op termijn: brand/explosie, zinkgaten, bodembeweging,
bodemdaling en bodemverontreinigingen. Bodembeweging en daling heeft inmiddels geleid tot een
aanzienlijke gebouwschade in de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5 kilometer) van de WWN-01
locatie.
De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het winningsplan. De
volgende informatie had gegeven moeten worden om een goede afweging te kunnen maken:
1) De P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage bepaald
worden.
2) Gegevens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend gesteente. Er zijn geen
gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend worden of deze caprock
bestand is tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het fracken.

3)

Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De Cement Bond Logs

(CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke aanwezigheid van
lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject van de put. Het is aan te
bevelen om de CBL te herhalen om zeker te weten dat de kwaliteit van de cement niet onderhavig is
geweest aan "wear and tear" over de afgelopen jaren.

4) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over

eventuele "leak-off" testen van soortgelijke putten en

formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen worden toegepast
tijdens het fracken.

5) Er zijn geen gerelateerde

incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen van de

putten zijn gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om WWK-01 volledig af
te pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en veilig afgeplugd. Dit kan op termijn
leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu van de leefomgeving. Het voornemen geuit
in het winningsplan om WWK1 in de toekomst eventueel weer operationeel te maken leidt in dit
verband dan ook tot zorg en verbazing.
Wat ook tot verbazing wekt, is dat de Nederlandse Staat open staat voor nieuwe winning van gas. De
huidige reserves zijn al te groot om de klimaatdoelen te kunnen halen. Dan nog wil de Nederlandse
Staat er meer reserve bij als deze de vergunning toekent, meer reserve die we niet kunnen gebruiken...
Concluderend:
Gezien de onvoldoende gemotiveerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de onvoldoende
informatieverstrekking m.b.t. de frack-jobs en de boring, is het onverantwoord dat de minister tot dit
ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al mijnbouwschade aanwezig is
t.g.v. boring, winning en frack-jobs voldoet het ontwerp instemmingsbesluit niet aan artikel

34

van de

Mijnbouwwet en is de minister gerechtigd dit instemmingsbesluit te weerleggen. De minister zou ook
niet open moeten staan voor fracken in het algemeen, gezien het gevaar voor de economische waarde
van drinkwater en het nu al economisch waardeloos zijn van gas dat niet al als reserve te boek staat.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Kaatsheuvel, 3 juli 2018

Betreft: Zienswijze ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Waalwijk-Noord

Geachte heer/mevrouw,

Van donderdag 24 mei 2018 tot en met woensdag 4 juli 2018 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit
voor de gaswinning Waalwijk-Noord ter inzage. Dit ontwerpinstemmingsbesluit is op 23 mei 2018
gepubliceerd in de Staatscourant (Nr. 28591).

Door middel van deze brief dient De Efteling B.V., gevestigd aan de Europalaan 1 te (5171 KW}
Kaatsheuvel, een pro forma zienswijze in tegen voornoemd ontwerpinstemmingsbesluit.

Uit vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijvoorbeeld 13
augustus 2008 in zaaknummer 200706451/1 en 25 september 2013, in zaaknummer
201303689/1/R2) volgt dat het zorgvuldigheidsbeginsel met zich meebrengt dat, indien een besluit
met de in afdeling 3.4 van de Awb neergelegde uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt
voorbereid, zoals in dit geval, de indiener van de binnen de wettelijke termijn ingebrachte niet nader
toegelichte bezwaren onverwijld in de gelegenheid wordt gesteld om deze binnen twee weken van
gronden te voorzien.

De Efteling B.V. verzoekt de minister de ontvangst van deze zienswijze te bevestigen en haar
ingevolge voornoemde jurisprudentie onverwijld de gelegenheid te bieden om haar zienswijze tegen
het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Waalwijk-Noord te motiveren.

Met vriendelijke groet,

1 1 1 1 1 1 ' ( , {. (} \\
\

'
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Per aangetekende post

Cees advocaten N.V.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

19 JUL 2018

Staalweg 52-58
2612 KK Delft
Postbus 1010
2600 BA Delft

Per e-mail vooruit:

Motivering zienswijze Ontwerp-lnstemmingsbesluit
Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord
Kantoor

Delft, 18 juli 2018

Dossiernr

20180397

Betreft

Efteling / Advies

Uw kenmerk

GW40-0IB-0042 / DGETM-EO / 18054469

Geachte heer, mevrouw,
Van

donderdag

24 mei

2018

tot

en

met

woensdag

4 juli

2018

heeft

het

ontwerp

instemmingsbesluit voor de gaswinning Waalwijk-Noord ter inzage gelegen. Bij brief van 3 juli
2018 heeft de Efteling B.V. (hierna:

de Efteling) hiertegen een pro forma zienswijze ingediend.

Bij brief van 5 juli 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de ontvangst van de
zienswijze bevestigd. In dezelfde brief is de Efteling in de gelegenheid gesteld haar zienswijze
uiterlijk voor 19 juli 2018 te motiveren.
Hieronder zal ondergetekende namens de Efteling B.V. de zienswijze tegen voornoemd
ontwerp-instemmingsbesluit nader toelichten.
Vooropgesteld moet worden dat het ontwerpinstemmingsbesluit zich niet verdraagt met de
energietransitie, waarin Nederland zich momenteel bevindt. Op zichzelf is het begrijpelijk dat
het winnen van gas uit bestaande, kleine, gasvelden nog enige jaren zal plaatsvinden. Het
uitgangspunt daarbij zou moeten zijn dat de winning zou zijn gebaseerd op de bestaande
vergunningen.

De

Efteling

kan

echter

geen

begrip

opbrengen

voor

het

voorliggende

ontwerpinstemmingsbesluit, dat voorziet in de mogelijkheid om Vermilion toe te staan nog eens
1. 618 miljoen m2 gas uit de Brabantse bodem te pom pen. Daarbij wordt opgemerkt dat er
alternatieven beschikbaar zijn, die bovendien een duurzaam karakter hebben, zoals het winnen
van aardwarmte. De behoefte aan energie kan ook op deze manier worden opgevangen en het
is daarom onbegrijpelijk dat niet vol wordt ingezet op deze duurzame vorm van energiewinning.
Bij het afbouwen van gaswinning behoort niet het uitbreiden daarvan, zoals in het voorliggende
ontwerpbesluit het geval is.

Op alle door ons verrichte werkzaamheden en opdrachten die Cees Advocaten N.V. aanvaardt, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn
In onze algemene
voorwaarden is onder meer een forumclausule opgenomen en wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot uitkering waarvan onze
aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. vermeerderd met het eigen risico.

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Deze zijn tevens digitaal beschikbaar op www.cees.nf/nl/algemene-voorwaarden.

Stichting BeheerDerdengelden Cees Advocaten NL46RA800315236132
Kamer van Koophandel 67374468
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Hydrolische putstimulatie

In het ontwerpwinningsplan wordt op pagina 4 door de minister overwogen dat de
gasdoorl atendh eid van het gesteente in het gasvoorkomen Waalwijk-Noord laag is. Hierom
voorziet Vermilion dat hydraulische stimulatie, ook bekend als 'fracken' (opnieuw) nodig zal zijn
in één of meer van de putte n. In de visie van de Efteling is er volstrekt onvoldoende inzicht
gegeven in de gevolgen van het fracken, meer in het bijzonder voor wat betreft de gevolgen
hiervan voor de Efteling B.V. Fracken kan leiden tot schade en veiligheidsrisico's door
geïnduceerde bevingen. alsmede tot een verslechtering van waterkwaliteit als gevolg van het
ontstaan van mig ratie rout es naar het grondwater of het lekken van stoffen naar het grondwater
via of l angs het b oorg at .
De Efteling wijst erop dat de aanwezigheid van natuurlijke seismiciteit een rol speelt. TNO heeft
voor Nederland een reg ionale zonering bepaald op basis van de natuurlijke seismische hazard

(kans op het optreden van natuurlijke bevingen van een bepaalde intensiteit) en de locatie en
magnitude van gereg is treerde natuurlijke bevingen. De zones met grotere kans op het optreden
van beving en en hoge intensiteiten worden ge kenmer kt door de aanwezi gheid van grote
breukzones die tot op heden a ctie f z ijn . Hier zijn veelal sterke bevingen geregistreerd. Bi j een
hoge natuurlijke seismiciteit is de kans op bevingen als gevolg van gaswinning (door compactie
en/of fr acken) groter. In Noord-Brabant liggen delen met lage, matige en hoge seismische
dreiging. Niet gebleken is dat met deze natuurlijke seimiciteit rekening is gehouden. De Efteling
wijst er in dat v erband nog op dat op de locatie, waar Vermilion wil boren, diverse breuken in de
ondergrond bij elkaar komen, terwijl bovendien door een aantal niet doorlatende klein- en
kal klagen moet worden geboord.
Gebeken is dat het aantal b eha ndel ingen per put wordt beschreven in het werkprogramma voor
hydraulische stimulatie. Dit werkprogramma is echter nog niet beschikbaar en dat maakt het
daarom o n mogelij k om te beoordelen wel ke negat ie ve gevolgen er uit het fracken kunnen en
zullen gaan voort vloeien . In h et ontwerpbesluit wordt overwogen dat het werkprogramma wordt
ingediend bij SodM en door SodM wordt beoordeeld, maar dit werkprogramma zal niet leiden
tot een appellabel besluit. De vraag kan hierom worden opgeworpen of vooruitlopend op het

fracken

al

een

winningsvergunning

dient

te

worden

verleend,

terwijl

de

concrete

uitvoeri ngspla nnen en de gev o lge n daarvan op op het milieu nog niet beke nd zijn. Zo i s
bijvoorbeeld nog niet bekend hoeveel hydrolische stimulaties nodig zijn (zie p. 4 van het

ontwerp bes luit ).

In

de visie van de Efteling betekent dit dat hierom niet gegarandeerd kan

worden dat wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 36 van de Mijnbouwwet.
De Eftelin g wijst erop dat op p agina 5 va n het ontwerpbesluit wordt overwogen dat TNO van
mening is dat de algemene beschrijving van de hydrolische stimulatie correct is beschreven en
dat de specifieke risico's voor W aal wi jk-Noo rd goed ingeschat kunnen wor den als er een
uitgewerkt plan voor hydraulische stimulatie is opgesteld. Dat werkplan is er echter nog niet en
het is onbekend hoe de inhoud daarvan gaat luiden. Met name vanwege de op pa gina 5 van het
ontwerpwinningsplan beschreven risico 's, waaronder het risico op aardbevi nge n en het risico op

bloot stelling van mens en milieu aan chemicaliën, zijn de verstrekte gegevens en de daarop
gebaseerde beoordeling door de minister onvoldoende concreet om als voldoende zorgv uldi g te
kunnen worden aangemerkt. De Efteling wijst in dat verband ook op het door de gemeente
Aal b urg gegeven advies, waarin negatief wordt geadviseerd vanwege de in de bodem te
brenge n chemicaliën, die deels (ongeveer de helft, zie p. 8, van het o ntwerpwi nning sbesl uit ) in
de bodem achterblijven. In de visie van de Efteling kan het in de bodem breng en van
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chemicaliën, waarvan bovendien thans niet bekend is welke chemicaliën dat zijn, niet worden
aangemerkt als

duurzaam en daardoor allesbehalve passend bij de transitie naar een

duurzame energievoorziening.
In de visie van de Efteling wordt met het verlenen van de winningsvergunning vooruitgelopen op
activiteiten, die nog niet, althans onvoldoende, zijn beoordeeld. Hierom is het ontwerpbesluit ter
zake van het risico op aardbevingen, het verlies van de afsluitende lagen, het optreden van
geochemische interacties tussen de vloeistof, het reservoir- of dakgesteente, verlies van
integriteit van de put en het risico op blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën,
onvoldoende inzichtelijk gemaakt en onvoldoende deugdelijk gemotiveerd. Zo is ook geen
inzicht in de gevolgen voor de beschermde N2000-gebieden.
Voor zover deze risico's worden behandeld in een werkveiligheidsplan overweegt de minister
op pagina 6 dat:
de beoordeling van het werkveiligheidsplan voor de hydraulische stimulatie (... ) daardoor plaats
(vindt) buiten het zicht van lokale overheden en belanghebbenden.

De Efteling kan zich er niet mee verenigen dat de eigenlijke beoordeling kennelijk pas na de
verleende winningsvergunning plaatsvindt, terwijl deze beoordeling buiten het zicht van de
Efteling en alle andere belanghebbende partijen wordt gemaakt. De Efteling wijst erop dat de
informatie, die Vermilion over het hydraulisch stimuleren heeft aangeleverd, slechts algemene
informatie betreft. Zo wordt op pagina 9 overwogen:
Ook TNO onderschrijft het gegeven dat de specifieke risico's voor Waalwijk-Noord pas goed
geschat kunnen worden, nadat een uitgewerkt plan voor hydraulische stimulatie is opgesteld.

In het ontwerpwinningsbesluit overweegt de minister dat hij erop "vertrouwt ( ... ) dat Vermilion
ten aanzien van het werkprogamma open en transparant zal communiceren." Deze overweging
komt de Efteling nogal naïef voor en zij wijst erop dat Vermilion al blijk heeft gegeven zich niet
aan

de

voorwaarden

van

de

aan

haar

voor

de

locatie

Loon

op

Zand

verleende

winningsvergunning te houden. Ook verwijst zij naar het incident van begin augustus 2017,
waarbij bij één van de gaswinningen door Vermilion aardgascondensaat is vrijgekomen (zie ook
pagina 22 van het ontwerpbesluit). Dit incident is in elk geval niet aan de provincie Noord
Brabant gemeld. Door het fracken en het gebruik van chemicaliën is er een reëel risico op
vervuiling van de grondwatervoorraden van de drinkwatervoorziening en de waterkwaliteit.
Bovendien is gebleken dat Vermilion zich niet hefet gehouden aan de maximale hoeveelheid te
winnen aardgas. Dergelijke incidenten staan haaks op het door de minister uitgesproken
vertrouwen een vormen een te weinig solide basis om zijn besluit op te baseren.
De Efteling kan zich niet verenigen met de overweging van de minister dat fracking geen
omstreden methode zou zijn. De minister verwijst in dat verband naar de inventarisatie van
SodM, waarin wordt aangegeven dat van de 250 hydraulische sessies, die in Nederland hebben
plaatsgevonden, geen negatieve gevolgen voor mens en dier bekend zouden zijn. Deze
algemene stelling biedt echter onvoldoende basis om te concluderen dat fracken in dit concrete
geval geen negatieve gevolgen zou kunnen hebben, te meer nu op dit moment (nog) geen
enkel inzicht bestaat in de wijze waarop (en hoe vaak) fracking plaats zal vinden. De Efteling
wijst er nogmaals op dat Vermilion zich beperkt tot een algemene risico-inventarisatie, die niet
(per put) is geconcretiseerd. Het is voorts niet bekend welke chemicaliën voor de winning
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gebruikt gaan worden en evenmin welke risico's daaruit voortvloeien. De Efteling wijst er in dat
verband op dat de putten in het verleden zijn geboord en dat niet is gebleken dat deze putten
bestand zijn tegen de hoge druk. Dat betekent dat door het instemmingsbesluit ten onrechte
onaanvaardbare risico's worden genomen. In de visie van de Efteling mogen economische
belangen niet zwaarder wegen dan veiligheidsbelangen. De Efteling wijst erop dat ten aanzien
van de aardgasboringen in Groningen aanvankelijk ook werd gesteld dat sprake was van kleine
risico's op aardbevingen. De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat er in Groningen grote
problemen zijn gerezen. Vanwege de grote economische belangen van bedrijven als Vermilion
kunnen de door Vermilion verstrekte gegevens niet als voldoende objectief worden aangemerkt;
de Efteling wijst er in dat verband nogmaals op dat Vermilion in 2017 heeft blijk gegeven zich
kennelijk niet te willen houden aan de maximum hoeveelheid te winnen aardgas die haar bij
vergunning is verleend. Hierom behoort de minister de aanvraag extra zorgvuldig te
beoordelen. Dat klemt te meer nu slechts een algemene toelichting is gegeven op de
voorgenomen frackingsactiviteiten.
Het vorenstaande klemt nog eens te meer nu als gezegd in augustus 2017 al een incident heeft
plaatsgevonden ter plaatse van de door Vermilion geëxploiteerde winning in Loon op Zand. Ook
die omstandigheid brengt in de visie van de Efteling met zich mee dat de aanvraag van
Vermilion op basis van de door Vermilion verstrekte (algemene) gegevens niet zou behoren te
worden verleend.
Bodemdaling I Bodembeweging
De minister overweegt op pagina 13 dat hij aan Vermilion geen nadere motivering zal vragen ter
zake van de stelling dat het winningsplan geen effecten zal hebben op bebouwing,
infrastructuur en natuur en milieu, maar dat Vermilion een gewijzigd winningsplan zal indienen
indien de bodemdaling groter zal zijn dan 4 cm. De Efteling merkt op dat de minister in dat
laatste geval achter de feiten aanloopt en er kennelijk rekenign mee houdt dat de bodemdaling
groter zal zijn dan 4 cm. Onder die omstandigheden zou de minister juist een extra motivering
van Vermilion moeten verlangen.
Ten aanzien van bodemtrillingen wordt door de minister verwezen naar het werkprogramma,
dat echter momenteel nog niet beschikbaar is. Bovendien worden schattingen gemaakt ten
aanzien van de plaatsbepaling van de breuk(en) en wordt de risicoanalyse van de afstand tot
de breuk en stimulatielengte eerst specifiek behandeld in een werkprogramma voor
hydraulische stimulatie wanneer de plannen voor hydraulische stimulatie van een bepaalde put
concreet zijn. Dat is dermate weinig concreet, dat op dit moment feitelijk nog nauwelijks kan
worden ingeschat wat de risico's zijn. Tot deze risico's behoort ook de integriteit van de
Maasdijken, die de waterveiligheid moeten waarborgen. Het indienen van een zienswijze krijgt
daardoor bovendien slechts een formeel karakter, terwijl het juist om de inhoud z:ou moeten
gaan. Doordat in feite nog onvoldoende inhoudelijk kan worden gereageerd en Vermilion noch
de minister een duidelijk beeld hebben van de gevolgen van de hydraulische stimulatie roept
dat de vraag op op welke wijze de minister rekening gaat houden met de inhoud van de
ingebrachte zienswijzen. Uit het ontwerpbesluit volgt dat er nog diverse onzekerheden zijn,
waardoor de gevolgen van de hydraulische stimulatie, zoals bodemtrilling of beweging, nog niet
kunnen worden vastgesteld. Dat er in het verleden nooit problemen zouden zijn geweest, zoals
de minister aangeeft, maakt dat niet anders. De Efteling wijst er nogmaals op dat de putten al

lang geleden zijn geboord en dat gerede twijfel bestaat over de vraag of deze oude putten de
hoge druk, waarmee het fracken gepaard gaat, kunnen verdragen.
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Op pagina 19 overweegt de minister dat hij zich kan voorstellen dat het nodig kan zijn om een
bouwkundige opname voorhanden te hebben om eventuele toekomstige schade beter te
kunnen aantonen. Die schade kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld ongelijkmatige bodemdaling.
De Efteling wijst er in dat verband op dat onvoldoende rekening is gehouden met haar
gebouwen en attracties, waar bovendien veiligheid boven alles moet staan. Bovendien ligt langs
het terrein van de Efteling een gasleiding. Niet is gebleken dat is onderzocht welke negatieve
gevolgen de beoogde activiteiten van Vermilion voor deze gasleiding kunnen hebben. Onder
deze omstandigheden kunnen de gevolgen van de hydraulische stimulaties niet worden
verschoven naar een werkplan, waarop geen enkele inspraak en controle door belanghebbende
partijen mogelijk is. Dat klemt te meer nu de negatieve adviezen van de betrokken gemeenten,
de provincie en het waterschap Brabantse Delta ter zijde worden geschoven. Ten onrechte
wordt geen rekening gehouden met het ontbreken van een breed draagvlak voor de uitbreiding
van de gaswinning.
Gelet op hetgeen in deze brief naar voren is gebracht is de Efteling van oordeel dat de
besluitvorming onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en behoort de gevraagde instemming te
worden geweigerd.
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Onderwerp
Zienswijze ZLTO

Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus

248

Waalwijk-Noord
Contact
Secretariaat ZLTO Waalwijk
Geertruidenberg

2250 AE Voorschoten.

Postadres:
Verzetshof 2
5161 GS SPRANG-CAPELLE
E-mail:
zltowaalwljkgeertruidenberg@zlto.nl

Geachte minister,
Met dit schrijven maken wij namens onze leden bezwaar tegen het
ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Waalwijk-Noord van het ministerie van
Economische Zaken van

23 mei 2018.

Bezwaar
In het gebied Waalwijk-Noord gaat het om een bestaande winning. Het plan voorziet in
extra gaswinning ten opzichte van het huidige winningsplan. Daarnaast is hydraulische
stimulatie (fracken) van het gasveld voorzien. Wij vinden dit onwenselijk en niet duurzaam
gezien de volgende punten:
•

Zoals het IPPC heeft aangetoond heeft gaswinning een indirect (na het benutten
van het gas) effect op het klimaat. Hiermee is de gaswinning een potentieel risico
voor natuur en milieu. Bij het fracken worden chemicaliën ingezet. We hebben
vernomen dat welke chemicaliën precies gebruikt worden bij fracken vaak geheim Is
vanwege de concurrentiepositie van uitvoerende partijen. Daarbij hebben we
vernomen dat een deel van de chemicaliën in de bodem achter blijft en dat de
overige schadelijke stoffen terug naar boven komen. Op deze wijze kunnen deze
onbekende chemicaliën in het drinkwater en milieu terecht komen.
Begin augustus

2017 is bij een van de gaswinningen van Vermilion in Loon op Zand

aardgasconcentraat vrij gekomen en in het milieu terecht gekomen. Er was sprake
van een lekkage bij de gasinstallatie en daardoor is het condensaat, dat onder meer
benzeen bevat, ontsnapt. Aardgascondensaat is brandbaar en explosief. Inademen
kan lelden tot irritatie, overgeven, duizeligheid en hoofdpijn. Het condensaat is
terechtgekomen op onder meer landbouwgewassen en gebouwen in de nabije
omgeving. Vermllion heeft een verontreinigde strook maïs weggehaald en
vernietigd. Mogelijk zijn er ook gronden gesaneerd. Directe en indirecte risico's voor
de volksgezondheid en vervuiling van landbouwpercelen van onze leden zijn
onacceptabel.
Wij dringen er op aan dat er aanvullende voorwaarden op genomen worden voor de
winning in Waalwijk-Noord om een dergelijk incident te voorkomen.
Er is een overlap met het grondwaterwinningsgebied in Loon op Zand. Energie is op
meerdere andere manieren te winnen. Voor drinkwater geldt dit niet. We vragen u
daarom om zorgvuldig om te gaan met de winning en risico's voor het
grondwaterwinningsgebied te voorkomen.
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•

Zoals bekend kan gaswinning leiden tot aardbevingen. In het nieuwe winningsplan
en uit het advies van Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat het risico op
aardbevingen en de hoeveelheid bodemdaling in het gebied van Waalwijk-Noord als
zeer laag wordt ingeschat. Dit wil niet zeggen dat er geen bevingen op kunnen
treden of dat de bodemdaling groter is dan verwacht. Graag zien wij daarom in het
winningsplan een terugvalscenario wordt opgenomen. In het terugvalscenario staat
beschreven hoe omgegaan gaat worden met schadeclaims als er onverhoopt toch
schade is als gevolg van een beving, bodemdaling of andere effecten die ontstaan
zijn door gaswinning.

We zijn tegen het winningsplan. We vragen u daarom dringend niet in te stemmen met het
winningsplan. Dit vanwege de effecten op natuur en milieu en de risico's voor de
volksgezondheid als gevolg van het benutten van gas dat op basis van het wlnningsplan
Waalwijk-Noord gewonnen wordt. Daarnaast vanwege het toepassen van hydraulische
stimulatie (fracken). Als u toch besluit geheel of gedeeltelijk in te stemmen met het
winnlngsplan dan adviseren wij u het volgende mee te nemen bij besluitvorming:

•

Risico's in beeld brengen

We verzoeken u aan Vermilion een werkplan te vragen en vervolgens aan de hand van het
werkplan de risico's te beoordelen en een besluit te nemen. Alleen op deze wijze kan een
weloverwogen verantwoord besluit genomen worden.

Schade meldingen

In het winningsplan is aan gegeven dat eventuele schade gemeld kan worden bij Vermilion
of het Landelijke Loket Mijnbouwschade. Daarnaast Is aan gegeven dat de schade door
Vermilion zal worden vergoed conform de regels van het Burgerlijk Wetboek. De
ervaringen met schade als gevolg van gaswinning in Groningen laten zien dat een goede
schaderegeling van groot belang Is. Wij verwachten van u dat u zorg draagt voor een
goede schaderegeling zodat als sprake is van schade als gevolg van de gaswinning deze
vla een transparante regeling wordt behandeld en binnen een acceptabele termijn (max. 3
maanden) tot uitkering van de vergoeding leidt.
Graag zien wij daarom dat in het winningsplan een terugvalscenario wordt opgenomen. In
het terugvalscenario staat beschreven hoe omgegaan gaat worden met schadeclaims als er
onverhoopt toch schade is als gevolg van een beving of bodemdaling die ontstaan is door
gaswinning.
•

Communicatie bij calamiteiten

Bij de voorgenoemde lekkage in augustus 2017 in Loon op Zand kwam de communicatie
over het incident laat op gang. Er moet een communicatieplan uitgewerkt worden voor het
geval van calamiteiten om zo veel mogelijk schade te voorkomen.

Samenvattend
Wij vragen u dringend niet in te stemmen met de uitbreiding van het aantal
winningsputten en de inzet van hydraulische stimulatie (fracken) bij de gaswinning.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag
tegemoet. Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een nadere toelichting.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

0 4 JUL 2018

Waalwijk, 3 juli 2018

Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande het winningsplan Waalwijk-Noord,
ingediend en ondertekend door

.

Geachte minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,

Tot mijn grote verbazing heeft u via de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit
winningsplan Waalwijk-Noord kenbaar gemaakt in te willen stemmen met de winning van gas op
de locatie Waalwijk-Noord door het bedrijf Vermilion Energy Netherlands B.V. Via deze zienswijze
geeft ik aan het oneens te zijn met dit besluit en verzoek ik u, uw voorgenomen besluit te herzien.

Nederland zit midden in een energietransitie. Creatieve oplossingen ontstaan, startup initiatieven
groeien, de eerste pilot voor solarroad wordt aangelegd en de Klimaatstroom Zuid was een groot
succes. In dat licht is het een onbegrijpelijk signaal dat Vermilion nu toestemming krijgt om gas op
te pompen uit de Waalwijkse bodem. Er moet juist geïnvesteerd worden in de transitie naar
hernieuwbar� energie. Het is tijd vol in te zetten op de transitie naar duurzame energie en afscheid
te nemen van gas.
NO FRACKING WAY,

"to heli with it let's just build a solar panel instead." (Josh Fox)

Hoewel het logischer lijkt om eerste de discussie over nut en noodzaak te voeren, die zowel gaat
over de energievoorziening in Nederland als over de impact van de gaswinning op de
leefomgeving. Boren naar aardgas is per definitie niet zonder risico's.
Het instemmingsbesluit is gebaseerd op een winningsplan waarin Vermilion onduidelijk is over
mogelijke gevaren voor het milieu, volksgezondheid, veiligheid, de risico's van optredende schade
aan woningen en andere vormen van bebouwing. Deze aspecten zijn onvoldoende onderzocht,
zowel ten aanzien van algemene gaswinningstechniek als fracken in het bijzonder. Belangrijk is dat
de minister ingaat op de effecten, mitigerende maatregelen en gevolgen van de gaswinning
kunnen zijn op de omgeving. Zolang niet is aangetoond dat het winnen van gas door middel van
fracking veilig gewonnen kan worden, dient het voorzorgsprincipe gehanteerd te worden.
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Winningsplan algemeen

De informatievoorziening in het winningsplan is verre van volledig en in zijn totaliteit erg
generiek beschreven. Het is onduidelijk en vaag waar er precies toestemming voor wordt
verleend.
Manier van fracken
De manier van fracken, samenstelling van de chemicaliën en het aantal behandelingen wordt
beschreven in het werkprogramma voor hydraulische stimulatie. Dit werkprogramma wordt
ingediend, gecontroleerd en goedgekeurd door SodM vóór de uitvoering van de
werkzaamheden. Echter kent dit werkprogramma geen openbare procedure, waardoor de
informatie niet openbaar is voor belanghebbende. Het werkplan kent geen officiële procedure en
daarom is het voor de belanghebbende niet mogelijk om te reageren op het gedetailleerde plan.
Ik verzoek u het werkplan openbaar te maken en tevens een voorbereidingsbesluit conform
algemene wet bestuursrecht te volgen.
Chemicaliën
Uit oogpunt van concurrentie houden winningsmaatschappijen de samenstelling van de
chemische cocktail het liefst geheim. De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie
Associatie (NOG EPA) heeft in 2012 een lijst gepubliceerd met de meest gebruikte
frackchemicaliën, waaronder schadelijke stoffen als het carcinogene benzeen en formaldehyde.
Een deel van dit materiaal blijft in de diepte achter, de rest komt, met andere schadelijke stoffen
zoals zware metalen en radioactieve elementen met het boorspoelsel terug naar de oppervlakte
waar het behandeld dient te worden als chemisch afval. Er wordt opzettelijk enorme grote
hoeveelheden schoon water vervuild met chemicaliën die niet thuishoren in het milieu van de
mens. Ik vind dit volstrekt onverantwoord met alle risico's van dien, voor de winning van een
klein beetje extra gas.
Hoe vaak fracken
In het winningsplan staat dat de hydraulische stimulatie kan bestaan uit één of enkele fracking
behandelingen. Het aantal behandeling per put is afhankelijk van de hoeveelheid reservoirlagen
in de put en de lengte van de put om een netwerk van stromingspaden te creëren. Betekend dit
dat er meerder malen fracking uitgevoerd kan worden, ook zonder resultaat? Ik verzoek u om in
het winningsplan en instemmingsbesluit specifiek aan te geven om hoeveel fracking
behandelingen het per put gaat.
Aantal putten
Het stuk heet actualisatie winningsplan en in het rapport wordt beschreven dat er mogelijk
nieuwe putten worden geboord. Is het mogelijk om nieuwe putten toe te staan binnen een
actualisatie? Wanneer er sprake is van nieuwe putten, hoeveel zijn dit er en wat is de locatie? Ik
verzoek u om duidelijkheid te beschrijven of het gaat om enkel de bestaande of nieuwe putten.
Transportbewegingen
Het geproduceerde aardgascondensaat wordt opgeslagen op het WTC en per vrachtwagen als
grondstof afgevoerd naar de petrochemische industrie. Wat voor invloed heeft deze ontwikkeling
op de transportbeweging en hoe past dit binnen het gedachtegoed van energie-neutraal,
duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulaire economie? Waarom worden deze onderwerpen
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überhaupt niet benoemd in het winningsplan?
Onzekerheden
In het rapport wordt meerdere malen over onzekerheden op diverse onderwerpen gesproken,
zoals de hoeveelheid, exacte locatie en de duur van de winning. Ik citeer; "Inherent hieraan zijn
relatief grote onzekerheden, omdat de eigenschappen van enkele putten over het hele voorkomen
geëxtrapoleerd worden." en "Einde van de productie zou eerder of later kunnen plaatsvinden als
gevolg van onverwachte technische, geologische, geofysische of andere oorzaken. De einddatum
van productie is dus onzeker, niet alleen doordat er onzekerheden in de analyse van de
ondergrond zitten, maar ook doordat toekomstige operationele ontwikkelingen niet allemaal
voorspeld kunnen worden." Vooral de volgende zin roep vragen bij mij op "In veel gevallen zal het
voorafgaand aan de boring niet zeker zijn of er wel gas aanwezig is." Hoe kunnen op basis van

onzekerheden wel de risico's voor de bodemdaling, samenleving en directe omgeving ingeschat
worden op verwaarloosbaar? De motivatie dat er geen nauwelijks effecten plaatsvinden is naar
mijn inziens te beperkt en niet toereikend om deze conclusie te trekken. Het effect over 50 jaar is
niet bekend en de gevolgen voor mens en milieu op lange termijn zijn onduidelijk.
0-meting
In het rapport staat dat voor het opstellen van een meetplan er regels, vastgesteld door de
TCBB. De frequentie van de metingen wordt gekozen in overeenstemming met bestaande

regels en richtlijnen. Het plan wordt ter controle aan het SodM toegestuurd. De meetresultaten,
de meetregisters, worden op compleetheid en juiste uitvoering gecontroleerd door
Rijkswaterstaat en daarna gedeeld met SodM. Ik verzoek u het voorgenomen meetplan
openbaar te maken en tevens een voorbereidingsbesluit conform algemene wet bestuursrecht
te volgen.
Er bestaat vooralsnog geen wetgeving voor mijnbouwschade. In het meetplan dient aandacht te
zijn voor het uitvoeren van een 0-meting aan woningen en bedrijven, zodat achteraf de schade
te verhalen is de veroorzaker. Naast de 0-meting, moet tevens worden vastgelegd binnen welk
termijn Vermilion aansprakelijk blijft voor de schade ontstaan door de gaswinning. De gevolgen
kunnen pas decennia later goed zichtbaar worden, aangezien het naast bodemdaling ook om
aardschokken gaat.
Monitoren
Het monitoren van de bodemdaling een keer in de vijf jaar is weinig om tijdig actie te kunnen
ondernemen wanneer het nodig is. Naast het monitoren van bodemdaling moet grondwater en
oppervlaktewater gemonitord worden op kwaliteit en mogelijke vervuiling.
Risico-analyse
Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie in het
gasveld Waalwijk-Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. De risico-analyse in het
winningsplan is een algemene beschrijving. Deze risico-analyse zal specifiek worden gemaakt in
een werkprogramma voor hydraulische stimulatie wanneer de plannen voor hydraulische
stimulatie van een bepaalde put concreet zijn geworden. Wanneer er een substantieel risico is
op negatieve effecten, dienen betrokken bevoegd gezag direct geïnformeerd te worden, om zo
snel mogelijk te kunnen optreden als er problemen optreden. Ik verzoek u dit laatste verplicht te
stellen in de voorschriften van de winningsvergunning.
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Risico identificatie
Er is in het winningsplan geen risico identificatie toegevoegd met betrekking tot het fracken van
de putten. Met name de lekkage van delfstoffen of hulpstoffen langs de buitenkant van de putten
is niet aan de orde gekomen. De lekkage leidt tot brand/explosie, zinkgaten, bodembeweging,
bodemdaling en bodemverontreinigingen. De informatie die nodig is om de risico's te beperken
zijn niet genoemd in het winningsplan. De volgende informatie had gegeven moeten worden om
een goede afweging te kunnen maken.
•

De P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage
bepaald worden.

•

Gegevens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend gesteente. Er
zijn geen gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend
worden of deze caprock bestand is tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het
fracken.

•

Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De Cement
Bond Logs (CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke
aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject
van de put. Het is aan te bevelen om de CBL te herhalen om zeker te weten dat de kwaliteit
van de cement niet onderhavig is geweest aan wear and tear over de afgelopen jaren.

•

Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off" testen van soortgelijke
putten en formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen
worden toegepast tijdens het fracken.

•

Er zijn geen gerelateerde incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen
van de putten zijn gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om

WWK-01 volledig volledig af te pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en
veilig afgeplugd. Dit kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu
van de leefomgeving. Het voornemen in het winningsplan om WWK1 in de toekomst
eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband tot grote zorg en verbazing.

Geen maatregelen
In het rapport wordt beweerd dat gevaar voor de volksgezondheid door optreden van incidenten
is niet te verwachten, echter wordt er minimaal beschreven welke gevaren er zijn, wat er mis
kan gaan, de omvang, gevolgen en noodzakelijk maatregelen die genomen moeten worden. De
risico's voor bodemdaling en bodemtrilling zijn volgens het plan verwaarloosbaar en
maatregelen worden niet benoemt. Ik ben van mening dat duidelijke moet zijn welke
maatregelen genomen worden en wie verantwoordelijk is, wanneer er toch sprake is van een
optredend risico en bijbehorende schade.
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Risico's en gevolgen
Naast de gevaren die benoemd worden in het winningsrapport zijn er veel meer risico's en
gevolgen te benoemen.
Gaswinning kan leiden tot verdroging
Er komt bij de gaswinning diep grondwater vrij. Als de reservoirdruk zakt, stijgt de
waterproductie. Dit heeft een potentieel negatief effect op de grondwaterstand, met
onaanvaardbare verdroging van de nabijgelegen natuurgebieden als gevolg. Het is onduidelijk of
er in het kader van de Wet natuurbescherming onderzoek (voo_rtoets) is gedaan naar mogelijk
significante effecten op de N2000-gebieden Langstraat en/of Loonse en Drunense Duinen. Het
winningsgebied zal grotendeels verhard worden, waardoor de inzijgingsmogelijkheid van
hemelwater verloren gaat, hetgeen verdroging van de natuur en ook de landbouwgronden tot
effect heeft. Voor Klimaatadaptatie is infiltratie van regenwater en het vasthouden van water juist
van groot belang. Ik ben van mening dat de activiteit ook vergunningplichtig is ingevolge de Wet
natuurbescherming.

Eracken kan de drinkwatervoorraad vervuilen
De gaswinninglocatie ligt nabij de drinkwaterwingebieden Waalwijk/Loon op Zand, Genderen en
Drongelen. Bij de winning van conventioneel gas worden de watervoerende pakketten, waaruit
drinkwater wordt gewonnen doorsneden. Bij doorboring van de afsluitende lagen ontstaat het
risico, dat eventuele in de bodem aanwezige verontreinigingen sneller doordringen naar diepere
lagen en op termijn de voorraden goed en bruikbaar grondwater aantasten.
Door de winning lopen de grondwatervoorraden voor de drinkwatervoorziening en de waterkwaliteit
door gebruik van chemicaliën gevaar. Eracking kan het drinkwater vervuilen, bijvoorbeeld door
lekkende boorputten. Daarnaast vormen de liters (chemische) vloeistof een risico. Het kan namelijk
dat de chemicaliën weer omhoog komen door de verschillende grondlagen, waardoor het in ons
water terecht komt. In de aanvraag beperkt Vermilion zich tot een algemene risico-inventarisatie,
zonder deze in dit stadium per put te specificeren. Het is voor mij niet te beoordelen welke
samenstelling van chemicaliën voor de winning gebruikt gaat worden en welke risico's dit met zich
meebrengt. Wel is duidelijk dat uitbreiding van de gaswinning ook extra risico's voor de
drinkwatervoorziening met zich meebrengt.
Wanneer er een vervuiling aan de oppervlakte of een vervuiling die via breuklijnen, de
boorinstallatie of anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de
drinkwatervoorziening van een groot aantal mensen belemmeren. Het zuidelijke deel ligt in een
grondwaterbeschermingsgebied, zoals opgenomen in de milieuverordening van Provincie Noord
Brabant. Uitgangspunt is dat grondwatervoorraden nu en in de toekomst beschermd moeten
worden.
Verontreiniging
Niet alleen de risico's onder de grond zijn groot, ook boven de grond kunnen fouten gemaakt
worden of lekkages ontstaan tijdens het mengen van de chemicaliën of de opslag ervan. Bij
lekkage kan de bodem en het grond- en drinkwater vervuild raken en op langer termijn bestaat het
risico dat putten gaan lekken.
Eracking heeft een impact op ons milieu omdat er tijdens het proces methaan kan ontsnappen.
Methaan is een broeikasgas dat 25 maal zo effectief is als koolstofdioxide, maar met een veel
kortere levensduur in de atmosfeer.
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Boren tast de waterveiligheid aan
De Bergsche Maas is in de Verordening Ruimte van Brabant aangewezen als rivierbed, dat mede
strekt tot bescherming tegen overstroming. De bodemdaling en de reële kans op trillingen,
aardschokken en -bevingen, kunnen de integriteit van de dijken aantasten en daarmee de
waterveiligheid. Vanwege de huidige klimaatverandering zijn deze risico's groter, doordat de
dynamiek in het waterpeil en de onvoorspelbaarheid van de waterhoogte zal toenemen. Tevens
kunnen periodes van hevige regenval en buien leiden tot het onder water staan van de
laaggelegen polders.
T ijdens de informatieavond heb ik kennis vernomen dat Rijkswaterstaat een advies heeft
uitgebracht, maar deze is niet openbaar gemaakt. Middels een WOB-verzoek d.d 8 juni heb ik u
verzocht om dit advies beschikbaar te stellen. Middels u ontvangstbrief d.d. 15 juni (kenmerk
DGTM-EO I 18132627) geeft u aan dat mijn verzoek binnen 4 weken wordt beoordeelt. Dit
betekend dat ik alle gevraagde beschikbare informatie/documenten die niet ter inzage zijn gelegd,
zoals aanvullende onderzoeken, berekeningen, alle benoemde referenties in winningsplan, het
vertrouwelijke deel van het winningsplan en het advies van Rijkswaterstaat, niet ontvang binnen
het termijn van inzage. Wanneer er nieuwe inzichten ontstaan door de door u aan te leveren
informatie, kan ik niet meer reageren middels een zienswijze. Ik verzoek u om het termijn te
verlengen of met een ander oplossing te komen.

Boren brengt risico's op aardschokken
Op de locatie waar Vermilion wil boren, komen diverse breuken in de ondergrond bij elkaar. In het
winningsrapport staat beschreven dat er een onnauwkeurigheidsfactor zit in de plaatsbepaling van
de breuk. Eén van de voorgenomen tracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter
kunnen benaderen. Vanwege de aanwezigheid en mogelijke doorsnijding van breuken geeft dit
verhoogde risico's op aardschokken en -bevingen. In combinatie met schokken kan dit schade
toebrengen voor woonhuizen, bedrijven, infrastructurele kunstwerken en waterkeringen. In het
werkprogramma wordt specifiek uitgelegd dat het mogelijk is om voldoende afstand tot de
natuurlijke breuken te bewaren en tot in detail uitgewerkt. Ik verzoek u het werkplan openbaar te
maken en tevens een voorbereidingsbesluit conform algemene wet bestuursrecht te volgen.
Vermilion is van plan om ervoor te zorgen dat in ieder geval één extra seismisch station
geplaatst wordt in de buurt van de bestaande gasvelden in de winningsvergunning Waalwijk om de
dekking van seismische stations te verhogen. Naar mijn mening is een extra station niet voldoende
en dient dit verplicht gesteld te worden.

Bodemdaling
In het winningsplan uit 2003 van Watershall Noordzee BV is te lezen dat de totale verwachte
bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn en dat de afname van druk
in het aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge
bewegingen langs bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermilion wordt gesproken over
een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger dan in
2003 verondersteld werd.
De bodemdaling is volgens het winningsplan regelmatig gemonitord volgens een meetplan dat is
beoordeeld door Staatstoezicht op de Mijnen. Ik verzoek u het bestaande meetplan openbaar te
maken.
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Gaswinning heeft negatieve effecten op het milieu
Om de productiesnelheid op peil te houden, worden putbehandelingen uitgevoerd, waaronder
zuurbehandelingen. Hierbij kunnen zuren in de natuur terechtkomen. De exploitatie en het vervoer
van het gas leidt tevens tot extra stikstofdepositie, met negatieve gevolgen voor de nabijgelegen
Natura 2000-gebieden de Langstraat, de Loonse en Drunense Duinen, de Brand en de
Leemkuilen.

Economische schade
Twee putten liggen ter hoogte van bestaand en nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. Het
bedrijfsleven heeft volop interesse voor bouwgrond op bedrijventerrein Haven 8 in Waalwijk.
Gemeente Waalwijk investeert in nieuwe bestemmingsplannen en de bereikbaarheid. Het
distributiecentrum van Bol is reeds gerealiseerd. Prologis, wereldwijd leider in logistiek vastgoed,
heeft een overeenkomst gesloten met de gemeente Waalwijk voor de ontwikkeling van 15 hectare.
Er zijn nog drie partijen die concrete interesse hebben voor grond op het bedrijventerrein langs de
A59. Wanneer er zowel fysieke schade als imageschade ontstaat, beïnvloed dit het
vestigingsklimaat en tast indirect de lokale werkgelegenheid aan. Laat staan de impact op
regionale schaal zoals de gevolgen voor de Efteling.

Vermilion heeft fouten gemaakt
In augustus 2017 vond op de door Vermilion geëxploiteerde winning in Loon op Zand een incident
plaats. Als gevolg van een lek ontsnapte een nevel van gascondensaat, dat onder meer de
kankerverwekkende stoffen Benzeen, Tolueen, Ethyl-benzeen en Xyleen bevatte. In het gebied zijn
de getroffen gewassen vernietigd en grond verwijderd. Huizen waar daken, zonnepanelen en
tuinmeubilair door het condensaat zijn getroffen werden gereinigd. De getroffen bladeren van
omliggende bomen, struiken en andere planten in omliggende tuinen zijn afgevoerd. Het Openbaar
Ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek geopend naar dit incident.
Ook in 2017 liep er een strafrechtelijk onderzoek naar Vermilion omdat het bedrijf in een ander
gebied fors meer gas uit de grond haalde dan in de vergunning was toegestaan.
Onlangs heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer geïnformeerd
over verontreinigingen van winningslocaties. Bij de gasbehandelingslocatie in Waalwijk blijkt
bodemverontreiniging te zijn ontstaan, die nog niet opgeruimd is. De gemeente was hiervan niet op
de hoogte gebracht. Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke partij opnieuw de mogelijkheid wordt
geboden om nieuwe boringen te gaan uitvoeren.

Onafhankelijk advies
Staatstoezicht op de Mijnen is onafhankelijk, maar staat onder toezicht van de Staat welke een
groot economische belang heeft bij de gaswinning. De Mijnraad heeft de taak om de minister van
Economische Zaken strategisch te adviseren met betrekking tot het verlenen van opsporings- en
winmningsvergunningen. Ik voel me genoodzaakt om schriftelijke vragen te stellen over de
integriteit, deskundigheid en ervaring van Staatstoezicht op de Mijnen en Mijnraad. Het ministerie
dient een helder standpunt uit te dragen over de rol en positie van deze rijksdienst en daarmee
over reeds beschikbare expertise en ervaring met de opsporing en winning van aardgas uit
gashoudende gesteente in Nederland.
De risico's naar de winning van gas moeten beoordeeld worden door een totaal onafhankelijke
partij die in het bezit is van voldoende deskundigheid en ruime ervaring. De winning mag géén
enkel onaanvaardbaar risico opleveren. Zolang onderzoek niet heeft aangetoond dat er geen
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risico's zijn, pleit ik voor meer onderzoek naar effecten. Ik wil bij het Rijk op aandringen om eerst
onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren waarin ook de nazorg de nodige aandacht krijgt
(waarborgen schades).

Toezjchtplan
Het toezicht vindt tevens plaats door Staatstoezicht op de Mijnen. Het is van belang dat alle
veiligheidsmaatregelen zoals de toegestane chemicaliën, afvoer verontreinigd water, de locatie van
de boringen, de controle op lekkage bij verlaten putten na te leven, zowel aan de preventieve als
aan de repressieve kant. De risico's dienen voor elke boring geïdentificeerd te worden en
beschreven in bijvoorbeeld het veiligheid,- en gezondheidsdocument en in de Risico Inventarisatie
en Evaluatie. Wat is de rol van SodM bij het toezicht en hoe borgt SodM deze veiligheid? Gezien
de eerder gemaakte fouten van Vermilion en de mogelijke betrokkenheid van SodM wil ik graag
duidelijkheid over hoe het toezicht uitgevoerd gaat worden, middels het openbaar maken van een
toezichtsplan.

Mijnbouwwet
Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnwet. Ondanks mijn
gebrek aan juridische kennis geven de volgende punten mij voldoende aanleiding om schriftelijke
vragen te stellen.
Artikel 8
In dit artikel staat beschreven dat een winningsvergunning slechts wordt verleend, indien
aannemelijk is dat de delfstoffen binnen het gebied waarvoor de vergunning zal gelden
economisch winbaar zijn. Daartegenover staat dat sinds 2005 de putten in het gasveld een wat
sluimerend bestaan hebben, en in het Winningsplan van Wintershall Noordzee BV uit 2003 voor de
concessie Waalwijk (Waalwijk Noord, Sprang en Loon op Zand) worden alle drie de velden
omschreven als zijnde "in een verregaande staat van depletie". In dit winningsplan wordt tevens
gesproken over het feit dat van deze velden "meer dan 90% van het winbare gas is gewonnen". De
stand van zaken op dat moment was een totale productie van 2,2 miljard m3, en sindsdien is er
nog ruim 200 miljoen m3 gas geproduceerd door de velden. De conclusie mag dan ook getrokken
worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningsplan van
Vermillion van een verwachte productie van 1 ,6 miljard m3 te produceren. Daarmee zou Vermillion
de productie van de eerste 9 jaar van de gasvelden evenaren, terwijl het gasveld praktisch leeg is.
Vermillion wil dit doen met een methode die in dit gasveld in het verleden maar weinig effectief is
gebleken, mechanische stimulatie, in ieder geval op de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen
gaan toepassen. Door bovenstaande argumenten betwijfel ik dat de delfstoffen economisch
winbaar zijn. Tevens zijn de winningsplannen van Vermilion opgeknipt in meerdere (deel)
winningsplannen, welke nog in procedure zijn en waartegen veel verzet is. Is het winningsplan
enkel voor Waalwijk-Noord rendabel?
Artikel 9c
Onverminderd kan een vergunning slechts geheel of gedeeltelijk worden geweigerd op grond van
het gebrek aan efficiëntie en verantwoordelijkheidszin, daaronder mede verstaan maatschappelijke
verantwoordelijkheidszin, waarvan de aanvrager blijk heeft gegeven bij activiteiten als bedoeld in
de artikelen 6, eerste lid, en 25, eerste lid, onder een eerdere vergunning. Gezien de eerder
gemaakte fouten van Vermilion kan de verantwoordelijkheidszin in twijfel worden getrokken.
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Artikel 17
Onze Minister beslist op een aanvraag om een vergunning binnen zes maanden na de ontvangst
daarvan. Waarom is er niet binnen 6 handen op de aanvraag van Vermilion beslist door de Minister
en het termijn verlengd?
Artikel 19
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het splitsen van een
vergunning, waardoor twee of meer vergunningen voor twee of meer gebieden ontstaan. Welke
regels zijn gesteld voor de opsplitsing van de (deel)winningsplannen van Vermilion?
Artikel 35
Het winningsplan bevat voor elk voorkomen binnen het vergunningsgebied ten minste een
beschrijving van:
A.

de verwachte hoeveelheid aanwezige delfstoffen en de ligging ervan;

B.

het aanvangstijdstip en de duur van de winning;

C. de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende activiteiten;
D. de hoeveelheden jaarlijks te winnen delfstoffen;
E.

de kosten op jaarbasis van het winnen van de delfstoffen;

F.

de bodembeweging ten gevolge van de winning alsmede de daarmee verband houdende
activiteiten en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging, voorzover het
winnen van delfstoffen niet geschiedt in het continentaal plat, tenzij Onze Minister anders heeft
bepaald;

G. de risico's voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan
met een risicobeoordeling, voor zover het winnen van delfstoffen niet geschiedt in het
continentaal plat.
Al deze bovenstaande punten zijn onvoldoende of met een te grote marge opgenomen in het
winningsplan. Er wordt beschreven dat door de verschillende factoren die invloed hebben op de
winning, het moeilijk nauwkeurig te voorspellen is hoe lang de winning nog kan worden voortgezet.
De einddatum van productie is dus onzeker, niet alleen doordat er onzekerheden in de analyse van
de ondergrond zitten, maar ook doordat toekomstige operationele ontwikkelingen niet allemaal
voorspeld kunnen worden. De wijze van winning is dit niet beschreven, de verwachte
hoeveelheden per jaar zijn ingeschaald in drie verschillende cases en er zijn geen kosten op
jaarbasis benoemt voor het winnen van het gas.
Artikel 36
De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken
worden toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de
bouwwerken en de infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van
maatschappelijke onrust, frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende
gemeenten. Artikel 36 beschrijft dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:
A.

indien het in het winningsplan aangeduide gebied door Onze Minister niet geschikt wordt
geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden van het belang van de
9 / 11

126 van 141

0044

veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele
werken of de functionaliteit daarvan,
B.

in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, aardwarmte, andere
natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het oog op de winning van drinkwater, of
mogelijkheden tot het opslaan van stoffen,

C. indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of
D. indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt.

Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in het
gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Er is wel degelijk een hoog
risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan gebouwen en infrastructuur door
bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen langs de buitenkant van de
put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral door lekkage is er ook sprake
van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk oneigenlijk gebruik van delfstoffen
in de zin van de Mijnbouwwet.
Lekkages van delfstoffen langs de buitenkant van de put kunnen ook leiden tot misinterpretaties
van de productietesten in 2016. Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van
hydraulische stimulatie. Ook het feit dat het Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat
over eerder en elders uitgevoerde hydraulische stimulaties, zonder "nadelige gevolgen voor mens
en milieu", geeft geen reden tot instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij
is vooral het feit van belang, dat mijnbouwschade en de termijn waarop de effecten daarvan aan
het maaiveld zichtbaar worden. Van de vorige 3 tracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord
ontwikkeling zijn maar 2 jobs succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te worden dat de
frack-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit gedeelte van het
gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe frack-job in WWN-03 is dan ook
niet te justificeren.
De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante productie
van 75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van liquidatie
loading en dit vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de
frack-jobs.
Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt,
waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reservoir gesteente of
dat er juist sprake is van variërend reservoir gesteente, waardoor de noodzaak van fracken
aanwezig is. Met name is het belangrijk om aan te geven wat de hydrocarbon saturatie is en de
waarden van de porositeit en permeabiliteit.
Artikel 43
Rondom een mijnbouwinstallatie geldt een veiligheidszone van 500 meter. Het is verboden zich te
bevinden dan wel enig voorwerp te hebben of te doen hebben binnen een veiligheidszone,
bedoeld in het eerste lid, anders dan ten behoeve van het op grond van een vergunning opsporen
of winnen van delfstoffen, aardwarmte of het opslaan van stoffen. Wordt aan deze veiligheidszone
gedaan bij de bestaande putten?
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Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning omtrent het winningsplan is Minister
Wiebes. Zodra Vermilion een locatie zoekt binnen een beschermd gebied, zoals een Natura2000
gebied dan is de Minister wederom bevoegd gezag via de rijkscoördinatieregeling. Gaan er
bovengrondse werkzaamheden plaats gaan vinden waarbij de omgevingsvergunning aangevraagd
dient te worden bij de gemeente?

Anti-beweging
De gaswinning kan in de omgeving op geen enkel draagvlak rekenen. De Provincie Noord-Brabant
en de gemeenten zijn uitgesproken negatief over de voorgenomen gaswinning. Het Algemeen
Bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft eveneens aangegeven tegen de gaswinning in
Waalwijk-Noord te zijn. Hoe gaat u hiermee om en welke invloed heeft de Provincie, gemeenten en
burgers om te voorkomen dat de winning van gas wordt gestart?

Conclusie
Het belang van Vermilion en de Staat weegt wat mij betreft op geen enkele manier op tegen de
mogelijke risico's voor omwonenden. Gezien de onvoldoende gemotiveerde tot volledig
ontbrekende justificatie, alsmede de onvoldoende informatieverstrekking is het onverantwoord dat
de minister tot dit ontwerp instemmingsbesluit is gekomen. Het ontwerp instemmingsbesluit
voldoet niet aan de Mijnbouwwet en ik wil nogmaals vraag om uw voorgenomen besluit te herzien.

PS: De verkeerde spelwijze van de gemeente Heusden en de foutieve datum van het termijn van
inzage in het ontwerp-instemmingsbesluit Actualisatie WP Waalwijk-Noord, geven niet het
vertrouwen dat de aanvraag zorgvuldig is beoordeeld.
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AANTEKENEN
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Tevens:per gewonepost
Ons kenmerk

Doorkiesnummer

2018033562-01/ mhoo

Uwkenmerl<

Faxnummer

Behandeld door

E-mail

(0475) 473 700

Onderwerp: Zienswijze

Roermond, 3 juli 2018

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij dien ik namens de heer

. woonachtig te

, aan de

, een zienswijze in tegen het ter inzage liggende ontwerp-instemmingsbesluit "Winningsplan
Waalwijk-Noord".

Voornoemd ontwerp-besluit betreft een actualisatie van het winningsplan uit 1991, en voorziet in het langer
doorgaan van de productie met bestaande putten ter plaatse en het (fors) verhogen van de gasproductie
(o.a. door 'fracken').
Cliënt kan zich in het geheel niet verenigen met bovengenoemde ontwikkeling en voert hiertoe aan als

volgt.
Artikel 36 lid 1 van de Mijnbouwwet (Mbw) bepaalt:
Artikel 36
•

Onze Minister kan zijn instemming met het opges1elde wmningsplan slechts gehe el ofgedeeltelijk
a.

o

\.\eigeren:

indien het in hel winningsplan aangeduide gebied door Onze Minister niet geschikt wordt geacht voorde in het

winningsplan vermelde activiteit om reden van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan,
b. in het belang van het planmatig gebruik of beheer

0

van

delfstoffen, aardwanme, andere natuurlijke rijkdommen,

waaronder grondwater met het oog op de winoing van drinkwater, of mogelijkheden tot bet opslaan van stoffen,

ARAG SE Nederland

www.ARAG.nl

·

Postbus 230.

3830 AE

LEUSDEN

16AN NL38 RABO 0385 2844 38

•

Ltndanusstraat 5. 6041 EC Roermond

·

T (0475) 473 776

BIC RABONL2U · lncassant ID NL67 ZZZ557941730000

ARAG SE 1s statutair gevestigd te Düsseldorf (Duitsland)

BTW

·

F (0475) 473 700

NL851862731601

KvK

55794173

130 van 141

0045

Blad

: 2

Ons kenmerk

0

c. indien nadelige: gevolgc:n voor hc:t milic:u ont�taan, of

0

d. indien nadelige gevolgen voor de nacuur worden veroorzaakt.

Cliënt is van mening dat door het intensiveren van de gasprodu ctie de veiligheid van omwonenden niet
meer kan worden gegarandeerd Tevens vreest clënt dat door -de wijze van- het fors verhogen van de
.

gasproductie schade aan gebouwen, waaronder zijn woning, kan ontstaan. Ook leidt de onderhavige ont
wikkeling tot nadelige gevolgen voor milieu en natuur. Hieroe als volgt.
Om de gasproductie te verhogen wordt gebruik gemaakt van hydraulische stimulatie. Deze bewerkings
techniek houdt in dat er vloeistof onder druk vanaf de bovengrond door de put naar het reservoirgesteente
wordt gebracht totdat er scheurtjes in het reservoirgesteente ontstaan. Dit 'fracken', zoals hydraulische sti
mulatie ook wordt genoemd. zorgt voor trillingen alsmede bodemdaling.
In paragraaf 5.2 van het Ontwerp-besluit staat dat naar verwachting sprake zal zijn van een bodemdaling
van maximaal 4 ce ntimeter Naast dat niet dan wel onvoldoende duidelijk is wat voor effect zulk een bo
.

demdaling heeft voor woningen (waaronder die van cliënt), gedacht wordt aan scheurvorming vanwege
deze bodemdaling, geldt tevens dat onvoldoende is aangetoond dat deze bodemdaling in de praktijk niet
meer zal bedragen dan ge n oemde 4 centimeter (met bijbehorende gevolgen voor omliggende woningen).
Hiertoe wordt opgemerkt dat in het geheel niet duidelijk wordt gemaakt welke maatregelen worden geno
men mocht de bodemdaling groter zijn dan de verwachte 4 centimeter.
Ook is cliënt er niet van overtuigd dat de (forse) intensivering van de gasproductie, onder andere door toe
passing van'fracking', niet zal leiden tot trillingen met bijbeho re nde schades aan woningen etc. Dat tot op
heden nog geen eerdere bevingen zijn geregistreerd ter plaatse wil natuurlijk niet zeggen dat door de voor
ziene ontwik kelingen dit toekomstig wel zo kan zijn. Cliënt is van mening dat het kunnen voorkomen van
bevingen als gevolg van de onderhavige ontwikkeling dient te worden uitgesloten.
Tevens merkt cliënt op dat de voorziene toe te passen techniek van fracken de risico's, zowel op kortere als
langere termijn, op trillingen, bevingen, zettingen, versnelde bodemdaling, verstoorde ondergrondse water
huishouding, waterbeheersingsproblematiek en bodembewegingen, vergroot en door hun onderlinge beïn
vloeding en versterking ontstaat tevens gevaar voor schade aan het gehe le netwerk van buizen, leidingen
en installaties, met alle enorme risico's van dien. Een deel van de fracking vl oe istof met chemische hulp
-

stoffen blijft na winning sowieso in de ondergrond aanwezig en kan zo ook door lekkage weer naar de op
pervlakte komen

.

Cliënt heeft de indruk dat het ministerie van EZ & K de gevaren die aan fracken verbonden zijn bagatelli
seert zoals de praktijk al wereldwijd heeft aangetoond: verontreiniging van milieu en omgeving, het grond
en drinkwater, schade aan de natuur en het leven, gebouwschade, explosies, brand, blow outs, zi nkgaten
-

en waterbeheersingsproblematiek. Voor cliënt is het dan ook onbegrijpelijk dat in deze tijdspanne, waarin
gaswinning al tot grote problemen heeft geleid, Vermilion toestemming zou krijgen gas te winnen met ge
bruikma king van een discutabele techniek waarover onvoldoende kennis beschikbaar is.
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Wat betreft mogelijke schade aan -onder andere- gebouwen geeft Vermilion aan deze niet te verwachten
en, mocht zich schade voordoen, deze te vergoeden. Cliënt is ermee bekend hoe lastig het is om schade
aan woningen vergoed te krijgen, dit zeker gezien het dan aan moeten tonen van causaal verband (tussen
werkzaamheden en schade). Hiertoe verzoekt cliënt om een vooropname (nulmeting) aan zijn woning op
kosten van Vermilion dan wel het Rijk. Ook dient er een schaderegeling te komen met een zogeheten 'om
gekeerde bewijslast'; bij schade dient Vermilion (dan wel het Rijk) dan aan te tonen dat de schade niet is
veroorzaakt door de onderhavige ontwikkeling.
Tenslotte wijst cliënt nog op de brief van Minister Wiebes van EZ & K van 30 mei j.I., waarin nadrukkelijk
staat aangegeven dat "met afbouw van de gasvraag door de energietransitie, ook de gaswinning uit kleine
velden in de afbouwfase is beland". Het onderhavige voornemen staat haaks hierop, immers Vermilion wil
de gasproductie in Waalwijk-Noord net enorm uitbreiden. Dit voornemen is dan ook in strijd met landelijk
beleid.

Conclusie
Namens cliënt verzoek ik u geen instemming te verlenen voor verdere gaswinning in Waalwijk-Noord af te
wijzen.

Hoogachtend,
ARAG Rechtsbijstand
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05 JUL 2018

Aan Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.
t.a.v. Inspraakpunt Winningsplan Waalwijk Noord.
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Waalwijk 3 Juli 2018

Betreft: Zienswijze Gaswinning onder Waalwijk door Vermilion
Exellentie,
Mijn zienswijze met betrekking tot het opnieuw opstarten van van gaswinning door
Vermilion "om", maar vooral "onder" Waalwijk is, dat daardoor nu met opzet,
mogelijk verzakkingen van de bodem kunnen worden veroorzaakt.
Verzakkingen zijn altijd onregelmatig en kunnen daardoor schade toebrengen aan
Woongebieden met daarin het Culturele erfgoed van Waalwijk.
Het verzieken van de bodem onder V"aalwijk, met behulp van Chemische stoffen , is on
omkeerbaar en de gevolgen zijn niet te overzien.
Al die mooie verhalen van Vermilion en andere ten spijt, verzet ik mij daartegen met
hand en tand.
Ik verzoek U daarom dringend Exellentie, om voor de plannen van Vermilion bij
Waalwijk, geen toestemming of vergunning te verlenen.
Met vriendelijke gro
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Aantekenen
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord,
Postbus 248,

2250 AE Voorschoten.

0 6 JUL 2018

3 juli 2018, Sprang-Capelle
Onderwerp: Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit , actualisatie winningsplan Waalwijk-Noord
Datum: 3 juli 2018
Verzonden 3 juli 2018
Geachte Dhr./Mevr.,
Op 23 mei 2018 publiceerde u het ontwerp van het instemmingsbesluit waarin de Minister van
Economische Zaken en Klimaat instemming verleent aan het winningsplan Waalwijk-Noord. Met
deze brief dienen ik een zienswijze in op dit ontwerpbesluit.

Argumentatie
woonachtig in

is tegenstander van het winningsplan

Waalwijk-Noord. Wij hebben hiervoor de volgende argumentatie.

1.

Naar aanleiding publicatie: maandag 2 juli 2018 - 20:38
Betreft: uitzending omroep Brabant
Inhoudelijk: Er wordt gesproken over de aannemelijke gevolgen van deze gaswinning.

2.

De gaswinning is niet gegarandeerd veilig voor bodem en milieu.

3.

Mogelijke schade aan onze woning, veroorzaakt door mogelijke mijnbouw/gaswinning.

Onderbouwing
1.

Energiedeskundige Gerrit Wigger verteld in deze uitzending welke gevolgen het heeft wanneer
je een techniek als "fracking" en dus destabilisatie van de grond topast in dit gebied.

IK ctteer:
"Brand, explosiegevaar, bodemverontreiniging, bodemdaling en, ook al is a1e kans klem,
aardbevingen. Het is niet mis wat er kan gebeuren in de directe omgeving rondom de plekken
in Brabant waar in de toekomst (nog meer) gas wordt gewonnen. Energiedeskundige Gerrit

Wigger windt er geen doekjes om. 'Zelfs' De Enenng Kan te maKen KnJgen met ae gevo1gen-·.
"De plannen voor gaswinning leven enorm, zo bleek tijdens het vraag- en antwoordp ro gramma
van urongeren tot uoeveren, van THburg tot Sprang-Capelle en van Waalwijk tot Loon op Zand.
ue vragen en Krmsche opmerkingen kwamen uit een groot deel van Brabant. Wigger

waarschuwde weliswaar voor de gevolgen, maar hij kwam niet alleen als doemdenker over. Hij
vindt dat samen met de exploitant en de mijnbouwonderneming oplossingen moeten worden
gezocht voor de dreigende gevaren. Van putten bijvoorbeeld die geslagen moeten worden en
onvoldoende afgedicht worden".
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Scheuren zijn onontkoombaar
"Maar dat er schade ontstaat, is voor de energiedeskundige zo klaar als een klontje. Hij
illustreerde dat met foto's van scheuren in muren en vloeren in onder meer Waalwijk, die zijn
ontstaan door eerdere winningen. Dat moet het allemaal niet waard zijn, zo probeerde hij de
mensen die gebruik maakten van de 'Q&A' gerust te stellen. Wiggers stelde ook voor om samen
met Vermilion de gevolgen voor de omgeving in kaart te brengen en tot een minimum te
beperken".
dit samen met de reeds ver i?;evorderde plannen voor het verhogen van het grondwaterpeil,
achten wij dergelijke voorgenomen plannen als onverantwoord. Dit heeft vooral betrekking op
ons leefgebied en woonveiligheid van onze woning uit omstreeks 1900.
We hebben ons huis zojuist op laten knappen en verstevigen door een expert ten gevolge van
vochtproblematieken. Deze zijn reeds bekend bij de provincie en gemeente Waalwijk.
ons huis zal per ingaande van augustus a.s. volledig bouwtechnisch in orde zijn. Er zal een
dossier opeebouwd worden waarin de werkzaamheden beschreven staan en zichtbaar zal ziin
op beeldmateriaal.
2.

Er bestaat een grote twijfel dat de nieuwe gaswinning op langere termijn geen schades en
verontreinigingen veroorzaakt aan bodem en milieu. Gezien het feit dat wij binnen het
uitstraiingsgebied vallen maken wij hier samen met de experts ernstige zorgen over.

Wij denken dat er geleerd moet worden van de verschrikkelijke taferelen in Groningen. Laten
we met elkaar ons gezond verstand gebruiken en doen wat goed is. Laat ons prachtig stukje
natuur niet leiden door dergelijke onverstandige maatregelen!

3.

Mocht er in de toekomst schade optreden aan onze woning en bijbehorende
percelen/bijgebouwen ten gevolge van dergelijke mijnbouw/gaswinning houden wij
verantwoordelijke instanties hiervoor aansprakelijk. Gezien de feiten die op tafel liggen en
benoemt worden door Energiedeskundige Gerrit Wigger is deze kans zeker aanwezig. Wij
adviseren u dan ook dergelijke bewijslast tot u te nemen en een verantwoordelijke maar vooral
maatschappelijk gedragen keuze te maken.
Bron:
http_ljwww omroepbrabant.n/
l ?news/2798771523/Eftellng+ook+in+gevarenzone+als+gaswmnmg+m+Waalwijk+toeneemt.asp�

Mocht u naar aanleiding van ons aangetekend schrijven vragen hebben vernemen wij dat
•

•iteraard graag van u.

Vertrouwend op een positieve uitkomst verblijven wij met vriendelijke groet,
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GeachL college
Betreft: be�waar g as winning Waalwijk

Uit publ icaties blijkt dat u van plan bent vergunni ng af te geven voor ve rl enging en eY.

uitbreiding van de mome mcel aJ l angd urig lopende gasconcessie. Uildrukkelijk geven
wij aan hiertegen bezwaar Le hebben en dienen hierbij dit bezwaarschrift in.

Duidelijk is dal langdurige en grootschalige gaswinning grote consequenties heeft. Als
voorbeeld hiervan hoeven we maar te kijken naar Groningen.
De grole gevolgen :zowel voor het milieu als voor het gebouwde onroerende goed zijn

bijna

dagelijks zichtbaar. De problemen bij hec vaststellen en oplossen van de schades

zijn immens dan wel bijna onoverkoombaar.
Onze goedgebouwde woning is vrij van scheuren en in zeer goede staat. Wat er gaat
gebeuren bij verdergaande gaswinning is in het geheel niet te voors pellen.
Onze eis is dan ook dal de toestemming voor uitbreiding I ve rle nging wordt
geweigerd omdat dit de enige

mani er

is waarop wc in Waalwijk en omgev ing worden

gevrijwaard voor Groningse problemen.
Een volgende eis is daL, ind ien er onver h oop t toch door de gaswinning schade aan
onze woning ontstaat, de gemeente

dan wel

een andere verantwoordelijke instantie,

(fmancicle) gevol gen hiervan voor haar rekening neemt zonder hiervoor jarenlange

de

procedures te benutten voor uit- d an wel afstel .
Uw reactie ûen we

met

belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Waalwijk-Noord
Postbus 248

0 3 JUL 201R

2250 AE Voorschoten
Betreft: Zienswijze op ontwerp-instemmingsbes/uit aangaande het winningsp/an Waalwijk Noord,
ingediend en ondertekend door
Waalwijk, 0 \ - ü

t

-

2.u \%

Geachte Minister en ambtenaren die deze zienswijze gaan behandelen,
Kennis genomen hebbende van de ter inzage liggende documenten betreffende het ontwerp
instemmingsbesluit aangaande winningsplan , bij dezen de bijgaande zienswijze.

Uit de genoemde documenten blijkt samengevat het volgende.
Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren '90 waren ze al dermate weinig
producerend dat er door middel van fracking (mechanische stimulatie) geprobeerd is de productie
weer op een hoger niveau te brengen. Sinds 2005 leiden de putten in het gasveld een wat
sluimerend bestaan, en in het Winningsplan van Wintershall Noordzee BV uit 2003 voor de
concessie Waalwijk (Waalwijk Noord, Sprang en Loon op Zand) worden alle drie de velden
omschreven als zijnde "in een verregaande staat van depletie". In dit winningplan wordt tevens
gesproken over het feit dat van deze velden "meer dan 90% van het winbare gas is gewonnen". De
stand van zaken op dat moment was een totale productie van 2, 2 miljard m3, en sindsdien is er nog
ruim 200 miljoen m3 gas geproduceerd door de velden. De conclusie mag dan ook getrokken
worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningplan van Vermillion
Oil van een verwachte productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de periode van 2017 tot
2026. Daarmee zou Vermillion Oil de productie van de eerste 9 jaar van de gasvelden evenaren,
terwijl het gasveld practisch leeg is. Ook wil Vermillion Oil dit doen met een methode die in dit
gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken is, mechanische stimulatie, in ieder geval op
de schaal waarin het voorstel nu zegt te willen gaan toepassen.
In het winningsplan uit 2003 van Watershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de totale
verwachte bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, en dat de afname
van druk in het aardgasveld door de daling van de druk in het aardgasveld kan leiden tot plotselinge
bewegingen langs bestaande breuklijnen. In het winningsplan van Vermillion Oil wordt gesproken
over een maximale daling van de bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger dan
in 2003 verondersteld werd. Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te
vinden, en één van de voorgenomen fracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter
kunnen benaderen.
Het wingebied Waalwijk Noord grenst aan een van de belangrijkste waterwingebieden van Midden
Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een vervuiling die via breuklijnen, de boorinstallatie
of anderszins optreedt, kan dit waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoor
ziening van een groot aantal mensen belemmeren.
De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en fracken worden
toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het milieu, de bouwwerken en de
infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor toenemende uitingen van maatschappelijke onrust,
frustratie en angst onder de bevolking van Waalwijk en de omliggende gemeenten.
1
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De documenten vermelden dat de minister geen instemming voor een gaswinningsplan geeft:
als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade wordt veroorzaakt aan
gebouwen en infrastructuur,
als er een risico is bij het gebruik van delfstoffen, aardwarmte en grondwater,
als er nadelige gevolgen zijn voor milieu en natuur.
Uit bovenstaande samenvatting kan het volgende gecondudeerd worden.
Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnwet aan criteria,
zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die criteria zijn van toepassing voor mensen,
natuur en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de winningsput Waalwijk Noord. De volgende
4 aspecten geven in die context aanleiding te twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende
justificatie voor nieuwe track-jobs in de putten in Waalwijk Noord:
Er zijn teveel onduidelijkheden over de ernstige risico's van hydraulische stimulatie (fracken) in
het gasveld Waalwijk Noord en de natuurlijke omstandigheden daarvan. Daarnaast hoeft
Vermillion ook nog geen locatie-specifieke randvoorwaarden aan te geven in het winningsplan.
Er is wel degelijk een hoog risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan gebouwen
en infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage van delfstoffen
langs de buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en hydraulische stimulatie. Vooral
door lekkage is er ook sprake van nadelige gevolgen voor natuur en milieu. Lekkage is feitelijk
oneigenlijk gebruik van delfstoffen in de zin van de Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen
langs de buitenkant van de put kunnen ook leiden tot misinterpretaties van de productietesten
in 2016.
Hierdoor is er geen justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook
het feit dat het Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat over eerder en elders
uitgevoerde hydraulische stimulaties, zonder "nadelige gevolgen voor mens en milieu", geeft
geen reden tot instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij is vooral het
feit van belang, dat mijnbouwschade en de termijn waarop de effecten daarvan aan het
maaiveld zichtbaar worden. Van de vorige 3 fracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord
ontwikkeling zijn maar 2 jobs succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te worden dat de
track-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit gedeelte van
het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe track-job in WWN-03 is dan
ook niet te justificeren.
De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een constante
productie van 75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien dat er sprake is van
liquidatie-loading en dit vraagt om een andere productietechniek i.p.v. het uitvoeren van de
track-jobs.
Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over tijd uitgezet tegen de
winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van delfstoffen langs de
buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-ray logs bekend gemaakt,
waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een homogeen reservoir gesteente
of dat er juist sprake is van variërend reservoir gesteente, waardoor de noodzaak van fracken
aanwezig is. Met name is het belangrijk om aan te geven wat de hydrocarbon saturatie is en de
waarden van de porositeit en permeabiliteit.
Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of
uitvoering van de frack-jobs.
De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig. Zo is er in het winningsplan
geen risico identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met name de lekkage van
delfstoffen of hulpstoffen langs de buitenkant van de putten is niet aan de orde
gekomen. De lekkage leidt tot de volgende schade risico's op termijn: brand/explosie, zinkgaten,
2
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bodembeweging, bodemdaling en bodemverontreinigingen. Bodem bewe gin g en daling heeft
inmiddels geleid tot een aanzienlijke gebouwschade in de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5

kilometer) van de WWN-01 locatie.

De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het winningsplan. De
volgende informatie had gegeven moeten worden om een goede afweging te kunnen maken:
1) De

P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage

bepaald worden.

2) Gegev ens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend gesteente. Er

zijn geen gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit kan berekend worden
of deze caprock bestand îs tegen de hoge druk die gebruikt worden tijdens het fracken.

3) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie.

De Cement

Bond Logs (CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over mogelijke
aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het gehele traject van
de put. Het is aan te bevelen om de CBL te herhalen om z eke r te weten da t de kwaliteit van de
cement niet onderhavig i s geweest aan wear and tear over de afgelopen jaren.
4) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off' testen van soortgelijke
putten en formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale drukken die mogen
worden toegepast tijdens het fracken.
5) Er zijn geen gerelateerde incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen
van de putten zijn gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om

WWK-01 volledig volledig af te pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en
veilig afgeplugd. Dit kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu

van de leefomgeving. Het voornemen geuit in het winningsplan om WWKl in de toekomst
eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband dan ook tot zorg en verbazing.

Concluderend:
Gezien de onvoldoende gemotiveeerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de
onvoldoende informatieverstrekking m.b.t. de track-jo bs en de boring, is het onverantwoord
dat de minister tot dit ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al
mogelijke mijnbouwschade aanwezig is t.g.v. bo ring, winn in g en track-jobs voldoet het ontwerp
instemmingsbesluit niet aan artikel 34 van de M ijnbouwwe
is de minister gerechtigd dit
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Onderwerp
Zienswijze winningsplan
'

Datum
30 juni2018

Waalwijk-Loon op Zand

)

De minister van Economische Zaken en Klimaat
Postbus20401
2500 EK Den Haag
Geachte minister,
Naar aanleiding van het winningsplan in de gemeente Waalwijk (Vermilion) ontvangt u hierbij
mijn zienswijze.
Mijn zienswijze is dat u niet moet instemmen met het winningsplan en de gaswinning te laten
beëindigen.
Het winnen van gas draagt niet bij aan de doelstelling van mijn gemeente Waalwijk om in het jaar
2030 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn en medeondertekenaar is van de klimaatverklaring.
Bovendien draagt de gaswinning niet bij aan de nationale en internationale afspraken op het gebied
van C02-reductie, zoals in het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs.
Veronderstellende dat een van de beweegredenen is om aan de huidige energieconsumptie tegemoet
te kunnen komen acht ik betere alternatieven beschikbaar. Om de klimaatdoelstellingen te
verwezenlijken en aan de energieconsumptie tegemoet te kunnen komen zou het instellen van een
fiscale faciliteit of subsidie voor andere duurzame energiebronnen een mogelijkheid zijn. Daarbij valt te
denken aan een stimulans voor zonnepanE;:en of een extra bijdrage te leveren aan C02-compensatie
door extra groenaanplant in het gebied. Mocht het instellen van een dergelijke faciliëring op particulier
niveau niet haalbaar en/of wenselijk zijn, dan is er wellicht nog de mogelijkheid om dit fiscaal te
stimuleren binnen de energiesector.
Mocht u mijn zienswijze onverhoopt naast u neerleggen, vraag ik u wel de volgende randvoorwaarden
te verbinden aan de voorgenomen gaswinning:
•

Ter voorkoming van schade moet de gaswinning worden beëindigd zodra zich onverhoopt
bodemtrillingen voordoen of een grotere bodemdaling dan verwacht.

•

Gegarandeerde veiligheid van de diepere ondergrond met de strategische
grondwatervoorraden met de huidige beschermingszones en de toekomstige

.iiiiiiimii
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beschermingszones voor de strategische grondwatervoorraden.
•

o�
iiiiiiimii

•

dergelijke als gevolg van de gaswinning waarbij de initiatiefnemer van de gaswinning
maximaal 4 maanden gelegenheid heeft het tegendeel aan te tonen.
•

Cll
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Het treffen van een schadevergoedingsregeling met een omgekeerde bewijslast voor
onverhoopte schade door bodemtrillingen, bodemdaling, vervuiling, kwelwater verstoring en

N=
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Gegarandeerde instandhouding van de kwelwatervoorziening zonder enige vervuiling en
verstoring in het Natura2000-gebied Langstraat gebiedsnummer 130.

o

Een communicatieplan, waarin wordt vastgelegd hoe de inwoners van de gemeente Waalwijk
worden geïnformeerd bij calamiteiten of andere gebeurtenissen die op enerlei wijze van
invloed kunnen zijn.

•

De exploitant zorgt vóór de aanvang van activiteiten die grootvolumehydrofracturering
impliceren, een financiële of gelijkwaardige garantie stelt tot dekking en de potentiële
aansprakelijkheid voor milieuschade.
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•

Voorlichting van de exploitant aan het publiek over alle chemische stoffen en de
hoeveelheden water die hij wil gebruiken en die uiteindelijk zijn gebruikt bij de
grootvolumehydrofracturering van elke boorput. Deze informatie moet de naam en het
Chemica! Abstracts Service (CAS)-nummer van alle stoffen, een veiligheidsinformatieblad en
de maximale concentratie van de stoffen in de fractureringsvloeistof bevatten.

•

Dat de exploitant naast de studie van de uitgangssituatie vastgestelde milieuparameters ook
de volgende bedrijfsparameters openbaar maakt:
De vloeistoffen die na grootvolumehydrofracturering aan de oppervlakte komen, terugvloei
percentage, volumes, kenmerken, hergebruikte en of behandelde hoeveelheden voor elke
boorput. Uitstoot in de lucht van methaan, andere vluchtige organische stoffen en andere
gassen die waarschijnlijk schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid en of
milieu, dit met adequaat monitoringsysteem met bemonstering 2417

•

Volledige openheid wat er met het overtollige productievloeistof gebeurt en hoe het verwerkt
wordt en door wie, met volumes, kenmerken na verwerking.

Ik verneem graag uw besluit naar aanleiding van mijn zienswijze.
Hoogachte
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