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Woord vooraf 
 
Van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 lag het ontwerp-
instemmingsbesluit voor ‘WINNINGSPLAN GAAG-MONSTER’ ter inzage. Een ieder kon naar aanleiding 
van het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een zienswijze in 
de vorm van een reactie geven. 
 
Wat staat er in het winningsplan Gaag-Monster? 
Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan 
Gaag-Monster betreft de gasvoorkomens Gaag, Maasdijk, ’s Gravenzande, Monster en De Lier. Deze 
gasvoorkomens zijn gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Rijswijk II, zoals verleend 
op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien liggen de voorkomens in de provincie Zuid-
Holland, voor het grootste deel in de gemeenten Midden Delfland en Westland en voor een kleiner 
deel in de gemeenten Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen alsmede in het verzorgingsgebied van 
het Hoogheemraadschap Delfland.Gasproductie uit dit gebied vindt al sinds de jaren 80 van de vorige 
eeuw plaats. Het winningsplan Gaag-Monster betreft een wijziging en actualisering van het vigerende 
winningsplan voor deze gaswinningen. De redenen voor wijziging zijn dat de productie met 
bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en de NAM mogelijkheden ziet om de 
gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande putten en 
stimulatiewerkzaamheden (fracken) in het gasvoorkomen Maasdijk. De NAM geeft in het 
winningsplan een verwachtte einddatum van de voorgestane productie in 2027 aan. 
 
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het winningsplan Gaag-Monster is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking 
getreden gewijzigde Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. 
Daarnaast zijn het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de 
Mijnraad om advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende 
stukken die ter inzage lagen. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 56 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 51 uniek) en 3 reacties van overheden. Er zijn 440 handtekeningen 
binnengekomen via de handtekeningen acties (lijsten van actievoerders). 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 7 
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 Gaag-Monster, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 ligt het ontwerpinstemmingsbe-

sluit voor de gaswinning Gaag-Monster ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstem-

mingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Gaag-Monster? 

Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan 
Gaag-Monster betreft de gasvoorkomens Gaag, Maasdijk, ’s Gravenzande, Monster en De Lier. Deze 
gasvoorkomens zijn gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Rijswijk II, zoals verleend 
op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien liggen de voorkomens in de provincie Zuid-
Holland, voor het grootste deel in de gemeenten Midden Delfland en Westland en voor een kleiner 
deel in de gemeenten Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen alsmede in het verzorgingsgebied van het 
Hoogheemraadschap Delfland.
Gasproductie uit dit gebied vindt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaats. Het winningsplan 
Gaag-Monster betreft een wijziging en actualisering van het vigerende winningsplan voor deze 
gaswinningen. De redenen voor wijziging zijn dat de productie met bestaande putten langer zal 
doorgaan dan verwacht en de NAM mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te 
verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande putten en stimulatiewerkzaamheden (fracken) 
in het gasvoorkomen Maasdijk. De NAM geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van de 
voorgestane productie in 2027 aan.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken 

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

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 het ontwerpinstemmingsbe-
sluit en de onderliggende stukken inzien op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de 
volgende locaties:
• gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden
• gemeente Westland, Verdilaan 7, Naaldwijk
• gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam
• gemeente Maassluis, Koningshoek 93, Maassluis
• gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6, Vlaardingen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

Uw mening geven? 

U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 reageren op het ontwerpin-
stemmingsbesluit 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 ontwerpinstemmingsbe-
sluit 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 Gaag-Monster
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. Hierop staat dan beroep open voor degenen die 
zienswijzen hebben ingediend. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant 
en in huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten? 

Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur 
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contact opnemen met de heer Hisse de Vries (tel. 06-24352136).
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 10 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 19. 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN GAAG-MONSTER’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW50-OIB-0001 0001 
GW50-OIB-0002 0002 
GW50-OIB-0003 0003 
GW50-OIB-0004 0004 
GW50-OIB-0005 0005 
GW50-OIB-0006 0006 (1 identiek) 
GW50-OIB-0007 0007 
GW50-OIB-0008 R008 
GW50-OIB-0009 0009 
GW50-OIB-0010 0010 
GW50-OIB-0011 0011 
GW50-OIB-0012 0012 (2 identiek) 
GW50-OIB-0013 0013 
GW50-OIB-0014 R014 
GW50-OIB-0015 0015 
GW50-OIB-0016 0016 
GW50-OIB-0017 0017 
GW50-OIB-0018 0018 
GW50-OIB-0019 0019 
GW50-OIB-0020 0020 
GW50-OIB-0021 0021 
GW50-OIB-0022 0022 
GW50-OIB-0023 0023 
GW50-OIB-0024 0024 
GW50-OIB-0025 0025 
GW50-OIB-0026 R026 
GW50-OIB-0027 0027 
GW50-OIB-0028 0028 
GW50-OIB-0029 0029 
GW50-OIB-0030 0030 
GW50-OIB-0031 0031 
GW50-OIB-0032 0032 
GW50-OIB-0033 0033 
GW50-OIB-0034 0034 
GW50-OIB-0035 0035 
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW50-OIB-0036 0036 
GW50-OIB-0037 0037 
GW50-OIB-0038 0038 
GW50-OIB-0039 0039 
GW50-OIB-0040 0040 
GW50-OIB-0041 0041 
GW50-OIB-0042 0042 (1 identiek) 
GW50-OIB-0043 0043 
GW50-OIB-0044 0044 
GW50-OIB-0045 0045 
GW50-OIB-0046 0046 
GW50-OIB-0047 0047 
GW50-OIB-0048 0048 
GW50-OIB-0049 0049 
GW50-OIB-0050 0050 
GW50-OIB-0051 0051 
GW50-OIB-0052 0052 
GW50-OIB-0053 0053 (1 identiek) 
GW50-OIB-0054 0054 
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN GAAG-MONSTER’ 

Zienswijze- / reactienummer Organisatie 
0030 Bewonerscommissie Verto, MAASSLUIS 
0032 De fractie van de ChristenUnie Maassluis, MAASSLUIS 
0017 Forum voor Maassluis, MAASSLUIS 
0050 Fractie Integer Liberaal, LEIDSCHENDAM 
R014 Gemeente Midden-Delfland, College van Burgemeester en Wethouders, 

SCHIPLUIDEN 
R008 Gemeente Westland, College van Burgemeester en Wethouders, NAALDWIJK 
0021 GROENLINKS MAASSLUIS, MAASSLUIS 
R026 Hoogheemraadschap van Delfland, Dagelijks Bestuur, DELFT 
0044 Maasdijkse Belangen Vereniging, MAASDIJK 
0018 Midden-Delfland Vereniging, SCHIPLUIDEN 
0041 Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland, ’S-GRAVENHAGE, mede namens 

Vereniging Natuurmonumenten, ’S-GRAVELAND; Zuid-Hollands Landschap, DELFT; 
KNNV afdeling Delfland, DELFT; Stichting A4 met Vaart, VLAARDINGEN; KNNV 
gewest Zuid-Holland, DELFT; Stichting Groeiend Verzet, VLAARDINGEN;  

0054 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., ASSEN 
0052 SP Vlaardingen, VLAARDINGEN 
0010 Stichting Hint, TER HEIJDE 
0027 Vereniging Bewoners Belangen Maassluis, MAASSLUIS 
0033 Westland Verstand, ’S-GRAVENZANDE, mede namens 165 particulieren 
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Reactie R008, R014, R026 
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Postadres: 

Postbus 1 50 

2670 AD Naaldwijk 

Bezoekadres: 

Laan van de Glazen Stad 1 

2672 TA Naaldwijk 

T 14 0174 

F (0174) 673 600 

ROOS 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 
1 3 JUL 2018 E inlo@gemeenteweslland nl 

1 www.gemeentewestland.nl 
2250 AE Voorschoten. 

UW BRIEF 

CONTACT PERSOON 

 

ONDERWERP 

UW KENMERK 

zienswijze w1nnrngsvergun01ng NAM 

Geachte heer. mevrouw. 

ZAAK-/PROJECTNR 

CLUSTER 

Beleid 

DOCUMENTNR 

18-0173245 

BIJLAGE(N) 

rELEFOONNUMMER DATUM VERZONDEN 

1 2 JULI 2018 

Het college van Westland heeft kennis genomen van de ter inzage legging van de winningsver

gunning voor aardgas uit het Gaag veld. De ter inzage legging heeft in Westland, bij inwoners en 

raadsfracties, geleid tot de nodige vragen en opmerl<ingen ten aanzien van het winningsplan. De 

conclusie is dat Westland tegen het verstrekken van een winningsvergunning is. De redenen hier

voor hebben wij hieronder opgenomen. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de verminderde gaswinning in 

Groningen de laatste restjes in Westland versneld uit de bodem wil halen en daarvoor boven

dien moet gaan fracken. Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde 

kans op bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking, zoals in 

Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling: bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van bodemdaling op 

{ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwerken leidt tot schade. De berichten over 

de mate van bodemdaling zijn divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in 

Westland inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe winningsver

gunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat bodemdaling door, ook na het 

s toppen van gaswinning. Er zijn meerdere oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, 

zoals inklinking van veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 

ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in Westland met 6-7 cm 

per jaar dalen. Voor Westland is het niet acceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van 

de gaswinning. 

3. Trillingen: als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de ondergrond is er een 

kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou dit kunnen versterken of rechtstreeks 

oorzaak kunnen zijn voor bevingen. Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat 

het risico op trillingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekeningen 

uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico van 42% is op een be

ving. Ook SodM heeft Westland In de categorie 2 Ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans 
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PAGINA 2 

op bevingen in Westland als gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere 

mededelingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oorzaken nog 

verhoogd wordt, wat echter niet is meegenomen in de rapporten. Juist in een regio die econo

misch van groot belang is en die dicht bebouwd is wil je geen enkel risico lopen op schade. 

Wij achten het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgaswinning toe

neemt in een gebied met zoveel kassen waarin duizenden mensen dagelijks werken. Dit kan 

leiden tot levensgevaarlijke situaties. Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dal 

verzekeringen voor glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 

zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de laatst restjes aardgas 

uit de bodem te halen; liever laten we de bronnen beschikbaar voor toekomstige generaties. 

De argumenten gelden te meer nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuw

bare bronnen (fossiel-loos). Wij zijn van mening dat het steken van zo veel effort in het win

nen van de laatste restjes aardgas in Westland beter besteed kan worden aan het ontwikkelen 

van duurzame alternatieve en innovatieve energiebronnen. Dat levert de lokale stakeholders 

en inwoners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: inwoners en bedrijven in Westland vrezen dat de 

bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk wordt vanwege de diverse 

oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo 

gaat NAM niet ver genoeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een lande

lijk meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. Ondanks het feit 

dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het meetnet en dat er meer lokaal wordt ge

meten, wordt daar door de NAM geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over 

een uniform schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit maar voor de 

rest van Nederland is dit niet geregeld. Westland kan niet instemmen met voortzetting van de 

gaswinning zonder de aanleg van een lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is 

geregeld dat schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijk schade beoordelende instantie, 

zoals dat ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken: fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van grondwater. 

Daarom kan de gemeente Westland hier niet mee instemmen. 

6. Affakkelen: er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakkelen. Wij horen van omwo

nenden dat het veelvuldig voorkomt dat er op de locatie Maasland gas wordt afgefakkeld met 

alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ons niet acceptabel dat deze werkwijze in 

Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: omwonenden ondervinden steeds meer hinder van laagfrequente geluidsgol

ven van de pompen op het NAM terrein. We vernemen deze klachten van inwoners, uit zowel 

's Gravenzande, Maasdijk als Maasland. De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voor

komt nu het moeilijker wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 

dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. Ook dit is voor ons reden om een 

negatieve zienswijze in te dienen op het onderhavige plan. 

8. Einddatum winning: er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er kunnen geen garanties 

gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk het einde betekent van de gaswinning in West

land. 

ROOS 
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ROOS 

PAGINA 3 

Al met al maakt Westland zich ernstige zorgen over de risico's van de winning, zeker gezien het 

feit dat het hier gaat om een druk bevolkte regio en een economisch belangrijk gebied. Alles in 

overweging nemende is onze conclusie dat de winningsvergunning moet worden geweigerd. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethoud�rs van Westland, 

de secretaris, � de 

. van Ardenne-van der Hoeven 
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· - Gemeente Anna van Raesteltstraat 37, Postbus l, 2636 ZG Schipluiden 

• ... Midden-Delfland T (015) 380 41 li, F (015) 380 99 92 

. .....,... . . . . . E gemeen te!Q)middendelfland.nl, 1 www.middendelfland.nl 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Ons kenmerk 

Uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Onderwerp 

2018-22901 / 18Z.004256 

Zienswijze ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag

Monster 

Geachte heer, mevrouw, 

1 4 JUL Z018 

Verzonden 

1 3 JUL 2018 

Datum 
12 juli 2018 

Op 28 juni 2018 publiceerde u het ontwerpinstemmingsbesluit voor het gaswinningsplan 
Gaag-Monster. Wij maken gebruik van de gelegenheid om u onze zienswijze hierop te geven. 

Gemeente Midden-Delfland wijst verder boren af 
Wij zien de aardgasplannen van NAM letterlijk als een schokkende achteruitgang en wijzen (verder) 
boren dan ook met klem af. Wij realiseren ons dat onze rol slechts het indienen van een zienswijze op 
het aangepaste gaswinningsplan is. Desondanks benadrukken wij met deze brief ons principiële 
standpunt hierin. 

Onze argumenten voor het weigeren van de aardgasvergunning 

a. Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland 
Midden-Delfland heeft een unieke positie binnen de hoogstedelijke regio Rotterdam - Den Haag. 
Dat werd afgelopen jaar nog eens bevestigd met de aanwijzing van het buitengebied tot Bijzonder 
Provinciaal Landschap. Ons beleid is erop gericht om de bijzondere kwaliteiten van het landschap nog 

verder te versterken. Dit staat haaks op het gegeven dat de groene long van de Metropool Rotterdam 
Den Haag de komende jaren nog verder wordt uitgenut met het schrapen van fossiele brandstoffen uit 
de bodem. Wij zijn fel tegenstander van deze plannen. 

b. Nederland moet van het gas af 
Wij zijn van mening dat geforceerd boren naar gas niet past in de duurzame toekomst van onze 
gemeente en van Nederland. De rijksoverheid ontmoedigt gasgebruik en stimuleert de toepassing van 
duurzame bronnen. Zo worden bij nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer toegestaan. 
Deze en andere duurzame maatregelen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de klimaat
doelstellingen. 

c. Risico's gaswinning 
Deskundigen gaven in de loop der jaren uiteenlopende Inschattingen van de risico's van gaswinning. 
Zonder uitzondering onderkennen echter alle rapporten dat er risico's verbonden zijn aan het 
oppompen van gas uit de bodem. Dat geldt ook voor de rapporten waarop u zich baseert. 
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Elk rapport benoemt minimaal de volgende gevaren: 

Bodemdaling 
Bodemdaling in het veenweidelandschap van Midden-Delfland vormt een groot risico voor woningen 
en infrastructurele werken. Zeker ook voor het waardevolle cultuurhistorische landschap en de 
historische bebouwing kan bodemdaling desastreuze gevolgen hebben. Herstel achteraf is niet 
mogelijk of vergt enorme financiële investeringen. De door u recent aangeleverde 
onderzoeksgegevens relativeren het risico op bodemdaling. Eerder onderzoek wijst echter op een veel 
groter risico. Wij verwachten dan ook goede monitoring van de bodemdaling. Daarnaast willen wij 
weten welke compenserende maatregelen u treft bij eventuele schadelijke effecten. 

Trillingen 
De specifieke winningsmethode met fracking maakt een goede onderbouwing van de gevolgen van 
bodemtrilling noodzakelijk. Een nadere toelichting van deskundigen vinden wij noodzakelijk. Met die 
informatie worden de eventuele effecten concreet zichtbaar. Enerzijds is dit noodzakelijk voor inzicht 
in de gevolgen van de gaswinning. Anderzijds voor een volledige communicatie naar alle 
belanghebbenden. 

Fracking 
Fracking is al eerder door NAM op deze locatie toegepast. Destijds zijn er geen gevolgen 
waargenomen. Dat is geen reden om aan te nemen dat fracken geen schadelijke effecten hééft. 
Wij vragen een nadere toelichting en onderbouwing op de toepassing van fracken. 

Wat zien wij het liefst? 
Naar onze mening is de aanpassing van het winningsplan een goede aanleiding voor u om, conform 
het rijksbeleid, met NAM in gesprek te gaan over het stopzetten van geforceerde gaswinning in een 
gasloze toekomst. 

Wat als anders wordt besloten? 
Prevaleert het economisch belang op de kortere termijn, dan verlangen wij bescherming van het 
landschap en compensatie van de eventuele schadelijke gevolgen. 

a. Nulmeting 
Wij verwachten een representatieve nulmeting van de huidige situatie ten aanzien van bodemhoogte 
en trillingen. Om dit objectief en meetbaar te maken is een plan voor toekomstige monitoring 
noodzakelijk voordat tot vergunningverlening wordt overgegaan. Het effect van natuurlijke 
bodemdaling moet hierin worden meegenomen om discussie in de toekomst te voorkomen. 

b. Monitoring 
Wij vragen u om een degelijk seismisch monitoringsnetwerk en nauwkeurige metingen. Hetzelfde 
geldt voor de monitoring op bodemdaling. 

c. Voorzieningen vooraf 
Gaswinning en specifiek fracken brengen risico's voor de omgeving met zich mee. Wij dringen er bij u 
op aan om vooraf voorzieningen te treffen om mogelijk negatieve gevolgen van deze activiteiten te 
kunnen verhelpen of compenseren. Dat geldt voor schade aan private eigendommen, aan 
infrastructurele werken én aan het landschap. 

d. Gegarandeerde compensatie 
Blijkt uit de metingen dat er schadelijke gevolgen zijn voor bebouwing, het landschap en/of de 
infrastructuur dan moet deze schade gecompenseerd worden. Materiële schade moet uiteraard 
volledig worden vergoed. Schade aan het landschap is onomkeerbaar. Hiervoor moeten 
compensatiemaatregelen en/of -middelen worden afgesproken. 

e. Zorgvuldige communicatie 
De publieke opinie wordt voor een belangrijk deel gevormd door de situatie in Groningen. Zorgvuldige 
communicatie op basis van volledig en deugdelijk onderzoek is essentieel. Een uitgewerkte 
communicatiestrategie met een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de vergunningverlener 
en de uitvoerende partij moet beschikbaar zijn als onderdeel van de vergunningverlening. 
Dit is des te meer noodzakelijk nu het rijk heeft besloten om de woningen van het gas te halen. 
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Conclusie 

Wij verwachten van u een succesvolle inspanning om met de aanvrager in gesprek te gaan over het 
beëindigen van de gaswinning. Wordt de vergunning onverhoopt toch verleend, dan verwachten wij: 

discussieloze monitoring (duidelijke waarden en erkenning van de oorzaak); 
gegarandeerde compensatie. 

Heeft u vragen? 

Neemt u dan contact op met  van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving. Hij is 

bereikbaar via het telefoonnummer   of via het e-mailadres  

gemeentesecretaris 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

ONOEAWIJAP 

2 7 JUL 2018 

Zienswijze n.a.v. het ontwerpbesluit m.b.t. de wijziging van het wlnningsplan 
Gaag-Monster 

Geachte heer, 

Op 23 april 2018 hebben wij u ons advies met betrekking tot de wijziging van het 
winnlngsplan Gaag-Monster toegezonden (ons kenmerk 1348282). Wij hebben 
ons daarbij gebaseerd op de technische Informatie die u ons ter beschikking heeft 
gesteld en op de informatiebijeenkomst voor overheden van 6 maart 2018. Wij 
gaan ervan uit dat de informatie op basis waarvan wij ons advies hebben 
uitgebracht juist en volledig was en dat er sindsdien geen nieuwe informatie en/of 
feiten beschikbaar zijn gekomen. Op basis van deze informatie hebben wij 
aangegeven dat wij vanuit onze taken en belangen geen belemmeringen voor 
wijziging van het winnlngsplan zien. Ook hebben wij gewezen op de 
beoordelingskaders die wij hiervoor gebruikt hebben. 

Ter aanvulling op ons advies willen wij niettemin een zienswijze Indienen. In deze 
zienswijze willen wij allereerst benadrukken dat wij de transitie naar een circulaire 
en klimaatneutrale energievoorziening ondersteunen. In VNG, IPO en UVW 
verband hebben wij hierover strategische afspraken gemaakt. Ook binnen 
Delfland hebben wij op 17 mei 2018 het beleid Delfland Circulair vastgesteld. 
Daarin hebben wij een strategie op hoofdlijnen ten behoeve van 
zelfvoorzienendheid en kringloopsluiting opgesteld. In ons eigen beleid en in onze 
bedrijfsvoering gaan wij dit de komende jaren vormgeven. Hiermee willen wij 
benadrukken dat wij vanuit Delfland de transitie naar een klimaatneutrale 
samenleving ondersteunen. Desalniettemin begrijpen wij dat het toewerken naar 
deze doelen stapsgewijs dient te gebeuren. 

Bovendien hechten wij zeer aan de voorzorgsmaatregelen die de minister wil laten 
treffen in de vorm van voorschriften in het ontwerp-instemmingsbesluit en die tot 
doel hebben de waarneming en beheersing van risico's van trillingen, mochten die 
zich voordoen. Wij noemen de uitbreiding van het seismisch monitoringsnetwerk, 
de opname van de bouwkundige staat van een representatieve set van gebouwen 
In het gebied waar bodembeweging als gevolg van aardgaswinning zich kan 
voordoen op basis van informatie van de gemeenten In combinatie met het 
opstellen van een seismisch risicobeheersplan en het beheersen van risico's in 

&IJLAGE(N} • 

CONTACT     
POSTADRES Postbus 3061, 2601 DB Delft. WIJ&SITE www.hhdelfland.nl 
SECTOR Bestuur, Beleid en Communicatie· TEAM Ruimtelijke planvorming 

Hoogheemraadschap van 

Delfland 

ONS KENMERK 

1364266 
DELFT 

26 juli 2018 
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relatie tot hydraulische stimulatie van putten. Wij hechten er zeer aan dat deze 
gegevens evenals die gerelateerd aan bodemdaling periodiek beschikbaar komen. 

Deze zienswijze is verder ingegeven door de maatschappelijke onrust die de 
bekendmaking van het ontwerpbesluit heelt veroorzaakt. Wij hebben veel 
signalen opgevangen uit de omgeving die hiervan getuigen. Ook wij hebben in 
onze adviesrol geconstateerd hoe sterk de maatschappelijke onrust rond 
aardgaswinning is en welke vragen en veronderstellingen leven bij diverse 
groepen van de bevolking. Een juiste informatievoorziening rond de activiteiten 
van de NAM en de mogelijke gevolgen voor mens en milieu zoals die in dit deel 
van het land spelen, is van groot belang. Wij dringen erop aan dat dit punt nog 
intensiever en proactiever wordt opgepakt bij alle vervolgstappen in dit proces. 

Met vriendelijke groet, 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland, 
de Secretaris loco � 

�.K:;? 
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Informatieavond Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 
4 juli 2018, Naaldwijk 

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? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
• In het Westland staat geen seismologische apparatuur. Daardoor is er geen 

monitoring over bevingen. 
• Er is geen concrete duidelijkheid over bodemdaling behalve dan de natuurlijke 

bodemdaling. 
• Er is onduidelijkheid over de afvoer van chemicaliën die gebruikt worden bij de 

winningsmethode Fracking. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 
Met de ervaringen in de provincie Groningen in ons hoofd, zijn wij bevreesd voor de 
schade die gaswinning kan veroorzaken. In het bijzonder schade aan onze woning, als 
gevolg van bodemdaling 

0001 

20 van 254



1 • 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Zienswijze winningsvergunning NAM 

Geachte heer, mevrouw, 

13 JUL 2018 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzagelegging van de winnings

vergunning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de 

verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland ver

sneld uit de bodem wil halen en daarvoor bovendien moet gaan fracken. 

Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 

bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 

zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van 

bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer

ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 

divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in Westland 

inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 

winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 

bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 

oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals inklinking van 

veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 

ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 

Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac

ceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de gaswinning. 

3. Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 

ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou 

dit kunnen versterken of rechtstreeks oorzaak kunnen zijn voor bevingen. 

Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril-
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lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin

gen uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 

van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 

ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland als 

gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere medede

lingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oor

zaken nog verhoogd wordt, wat niet is meegenomen in de rapporten. 

Juist in een regio die economisch van groot belang is en die dicht be

bouwd is, wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht 

het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgas

winning toeneemt in een gebied met zo veel kassen waarin honderden 

mensen dagelijks werken. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. 

Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor 

glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 

zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de 

laatste restjes aardgas uit de bodem te halen. Liever laten we de bronnen 

beschikbaar voor toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer 

nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bron

nen (fossielloos) Ondergetekende is van mening dat het steken van zo 

veel effort in het winnen van de laatste restjes aardgas in Westland beter 

besteed kan worden aan het ontwikkelen van duurzame alternatieve en 

innovatieve energiebronnen. Dat levert de lokale stakeholders en inwo

ners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 

de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 

wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 

NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge

noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 

meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. 

Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 

meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 

geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 

schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit, maar 

voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 

instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 

lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 

schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 

instantie, zoals dat ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 

grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 
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6. Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakelen. 

Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge

fakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete

kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van 

laagfrequente geluidsgolven van pompen op het NAM-terrein. Inwoners 

uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 

De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 

wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 

dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

8. Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 

kunnen geen garanties gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk 

het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 

gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 

De door NAM aangegeven voorziene bodemdaling is voor Westland niet 

uitgezocht, maar betreft algemene informatie en verschilt sterk per loca

tie. Had wel moeten gebeuren. 

Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 

risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe

ten worden. 

De monitoring van de effecten van de voorziene en reeds gedane 

gaswinning in Westland is nog niet gereed. 

Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 

Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 

Niet onderzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 

Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig zijn en 

waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 

Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 

het ontwerp genoemd. 

In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 

plaatsing seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 

gedaan. 

Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 

toekomstige geothermie in Westland zijn, wat de effecten op het grond

water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitvoerig 

onderzocht moeten worden. 
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Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 

leiden tot schade aan gebouwen in Westland. Waarom wordt deze consta

tering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 

In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 

detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle wei

nig zekerheid gee� (locatie Monster waar door een derde werd vastge

steld dat er een lekkage was en verder weg Groningen). 

Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac

ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 

gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 

uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 

dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 

de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 

mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig bezwaar tegen de periode van het jaar 

van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 

Ondergetekende vindt dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

Hoogachtend, 

Naam:   

Adres:  

Postcode en plaatsnaam: 

e-mailadres: 

Ondergete"ende is woonachtig te �((. .. f4jfi'1ius in het gebied wat direct 

getroffen wordt door de fracking / winning. Alle gevaren en risico's gelden dan 

ook en ondergetekende is rechtstreeks belanghebbende. 
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Informatieavond Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 
4 juli 2018, Naaldwijk 

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? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Het risico op bevingen vind ik hoog. Ik heb gelezen dat het risico op bevingen 19% is. Dit 
baart mij zorgen. Daarom ben ik tegen het verlengen en verhogen van de gasproductie. 
In 's-Gravezande is de kans op bevingen zelfs 42%. Dit is een groot risico voor onze 
omgeving en levert risico's op voor mijn woning. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 
Een beschadiging van mijn woning door de bevingen is niet uit te sluiten. Een en ander is 
voor mij zeer bezwaarlijk met name omdat ik een monumentaal pand bezit 
(geregistreerd gemeentelijk monument), hetgeen niet is gefundeerd op palen. Dit levert 
extra kans op beschadiging op tijdens bevingen. 
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Informatieavond Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 
4 juli 2018, Naaldwijk 

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? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 
Ik verwacht verhoogde geluidsoverlast door langer winnen en een verhoogde productie: 

dit veroorzaakt lage tonen in de leidingen. Ook verwacht ik overlast van het transport 

van het gewonnen gas. 

Ik maak mij zorgen over de vrij aanzienlijke bodemdaling. 

Daarnaast is de kans op bodemtrillingen groot. TNO heeft een kansberekening gemaakt, 

waaruit blijkt dat de kans op bevingen 42% is in dit gebied. Dit baart mij zorgen, gezien 

het economische belang van dit tuinbouwgebied. Bij ongelukken met fracking zijn de 

economische en milieurampen in dit tuinbouwgebied niet te overzien. Het gehele 

Westland is afhankelijk van gezonde kwaliteit water. 

Wanneer de bodem hier beeft, zijn de gevolgen groter dan in Groningen. Daarom ben ik 

tegen langer winnen van gas in het veld Gaag-Monster. 
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Informatieavond Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 
4 juli 2018, Naaldwijk 

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? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Mijn verontrusting betreft de snelheid waarmee een en ander wordt 'doorgedrukt'. Door 

op een laat moment de plannen te communiceren naar de inwoners en de geringe kans 

die ik heb om mij in de materie te verdiepen, vind ik verontrustend. 

In het Westland is al meer gas uit de grond is gehaald dan afgesproken. De effectiviteit 

van fracking is in het Westland relatief laag: 1 %. Ik vraag mij oprecht af of er een goede 

kosten-/batenanalyse is gemaakt en een risico-inventarisatie. Ik zou graag zien dat er 

meer tijd wordt gegeven voor voorlichting, waardoor wij ons niet 'overvallen' voelen door 

de gang van zaken. 

Gezien de informatievoorziening tot heden, hoop ik dat van het voornemen van fracking 

in het Westland wordt afgezien. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 
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Informatieavond Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 
4 juli 2018, Naaldwijk 

Aanhef:  
Voorletters:  
Tussenvoegsel: 
Achternaam:  
Spreekt in als: Particulier 

Straat:  
Huisnummer:  

Toevoeging : 
Postcode:   
Woonplaats:  
Telefoon:  

E-mail:  

Zienswijze: 

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? 
Ik woon in het winningsgebied. Ik twijfel - gezien de situatie in Groningen - aan de 

afwikkeling van eventuele schade aan mijn woning door de NAM. Ik vrees dat de 

bewijslast van eventuele schade bij mij komt te liggen. Hierdoor heb ik geen vertrouwen 

in de afwikkeling en daarom ben ik tegen de gaswinningsplannen. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

lnspraakpunt winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 1 2250 AE Voorschoten 

Maasluis, 06-07-2018 

Betreft: bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden 

Geachte heer/mevrouw, 

Ondergetekende, , geboren 

op , wonende aan de , 

te , maakt hierbij bezwaar tegen het 

besluit van 27 juni 2018, betreffende gaswinning Gaag

Monster. Waarvan de kennisgeving is gepubliceerd in de 

Staatscourant 2018 nr. 35825 27 juni 2018 

Het besluit kan digitaal ingezien worden via: 

� � J,o;: 

Ik kan mij niet verenigen met dit besluit, omdat door 

gaswinning onze woning mogelijk schade kan 

ondervinden wegens de onvoorspelbare bodemdaling. 

De schattingen van de daling lopen al jaren uiteen en het 

is niet te voorspellen hoe groot de daling zal zijn. De 

daling kan tot aardbevingen leiden die mogelijk schade 

berokkent aan onze woning. De situatie in Groningen 

waar vele huiseigenaren schade ondervinden aan hun 

eigendom en dit eigendom in waarde daalt, geeft mij 

reden tot ernstige bezorgdheid over de lange termijn 

gevolgen voor mijn woning. 
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Ik verzoek u te beslissen dat gaswinning wordt gestopt. 

Ik verzoek u mij, naast een ontvangstbevestiging van het 

bezwaarschrift, op grond van art. 6:6 Awb een redelijke 

termijn te stellen waarbinnen de nadere gronden van 

het bezwaarschrift kenbaar moeten worden gemaakt. 

Ook ontvang ik graag met deze ontvangstbevestiging 

afschriften van alle relevante stukken die op 

bovengenoemde beslissing betrekking hebben. Voor 

zover hier kosten aan verbonden zijn, verzoek ik u, 

alvorens u de stukken naar mij toestuurt, eerst 

telefonisch contact met mij op te nemen. 

Hoogachtend,  
[Uw handtekening]  

�rJa;t
[Uw naam] \IV\AO    
[Adres)     
[Postcode +Woonplaats] 
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster, 

Postbus 248, 2250 AE Voorschoten 

Van:    

Betreft zienswijze ontwerpbesluit gaswinningsplari Gaag-Monster 
1 0 JUL 2018 

d.d: 9 juli 2018 

Ik heb bezwaar tegen het ontwerpbesluic om de volgende redenen: 

In hoofstuk 7.3.3 is aangegeven dat de voorkomens Gaag, Maasdijk en Monster volgens de NAM een 

kans hebben op beven van 19% en het Gravenzandse voorkomen een kans hebben op beven van 

maar liefst 42%. 

Het Gravenzandse is dicht bebouwd met woningen en kassen waarbij al direct onaanvaardbare 

schade kan optreden. In de overige voor�omens liggen waterkeringen die kunnen bezwijken dat tot 

enorme schade kan leiden. Onbegrijpelijk is dan ook het slappe standpunt van het 

Hoogheemraadschap van Delfland. 

Ik verzoek u niet over te gaan tot vergunningverlening. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 1 3 JUL 2018 

Zienswijze ontwerpbesluit gaswinningsvergunning Gaag-Monster NAM 

Geachte heer, mevrouw, 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzagelegging van de winnings

vergunning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de 

verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland ver

sneld uit de bodem wil halen en daarvoor bovendien moet gaan fracken. 

Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 

bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 

zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van 

bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer

ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 

divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in Westland 

inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 

winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 

bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 

oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals inklinking van 

veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 

ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 

Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac

ceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de gaswinning. 

3. Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 

ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou 

dit kunnen versterken of rechtstreeks oorzaak kunnen zijn voor bevingen. 

Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril-
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lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin

gen uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 

van 42% is op een beving, en bij de Gaag, Monster en Maasdijk 19% 

kans op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 inge

deeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland als ge

volg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere mededelin

gen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oorza

ken nog verhoogd wordt, wat niet is meegenomen in de rapporten. Juist 

in een regio die economisch van groot belang is en die dicht bebouwd is, 

wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht het onac

ceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgaswinning 

toeneemt in een gebied met zo veel kassen waarin honderden mensen 

dagelijks werken. Kassen storten al bij de geringste beving in. Dat kan 

leiden tot levensgevaarlijke situaties. Bijkomend nadeel zou in de toe

komst kunnen zijn dat verzekeringen voor glastuinbouwbedrijven te duur 

worden of dat bedrijven niet verzekerbaar zijn. Het is niet verantwoord 

om dergelijke risico's te nemen om nu de laatste restjes aardgas uit de 

bodem te halen. Liever laten we de bronnen beschikbaar voor toekomsti

ge generaties. De argumenten gelden te meer nu er vanuit de energie

transitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bronnen (fossielloos) Onder

getekende is van mening dat het steken van zo veel effort in het winnen 

van de laatste restjes aardgas in Westland beter besteed kan worden aan 

het ontwikkelen van duurzame alternatieve en innovatieve energiebron

nen. Dat levert de lokale stakeholders en inwoners veel meer op. Boven

dien kunnen waterkeringen bezwijken door de bevingen. Juist bij de Gaag 

liggen belangrijke regionale waterkeringen. Als die bezwijken, zeker in 

een droogteperiode als nu het geval is, ontstaat een stapeleffect van 

schade. De tuinders krijgen geen gietwater meer, en het water kan via de 

gemalen niet meer worden afgevoerd naar de Nieuwe Waterweg. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 

de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 

wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 

NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge

noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 

meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. 

Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 

meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 

geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 

schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit, maar 

voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 

instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 

lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 
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schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 

instantie, zoals dat ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 

grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 

6. Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakelen. 

Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge

fakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete

kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van 

laagfrequente geluidsgolven van pompen op het NAM-terrein. Inwoners 

uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 

De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 

wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen, De vrees bestaat 

dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

8. Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 

kunnen geen garanties gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk 

het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 

gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 

De kassen bezwijken bij de geringste beving. 

De door NAM aangegeven voorziene bodemdaling is voor Westland niet 

uitgezocht, maar betreft algemene informatie en verschilt sterk per loca

tie. Had wel moeten gebeuren. 

Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 

risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe

ten worden. 

De monitoring van de effecten van de voorziene en reeds gedane 

gaswinning in Westland is nog niet gereed, en zal vrijwel zeker ook geen 

beving voorkomen. Daar is Groningen het bewijs van. 

Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 

Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 

Niet onderzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 

Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig zijn en 

waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 

Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 

het ontwerp genoemd. 
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In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 

plaatsing seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 

gedaan. 

Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 

toekomstige geothermie in Westland zijn, wat de effecten op het grond

water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitvoerig 

onderzocht moeten worden. 

Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 

leiden tot schade aan gebouwen en kassen in het Westland. Waarom 

wordt deze constatering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 

In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 

detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle ge

weinig zekerheid geeft. In Groningen is ruimschoots aangetoond dat me

tingen een beving niet kan voorkomen. Op de locatie Monster werd door 

een derde vastgesteld dat er een lekkage was. 

Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac

ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 

gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 

uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 

dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 

de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 

mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig bezwaar tegen deze periode van het 

jaar van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 

Ondergetekende vindt dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

m:   

Adres:   

Postcode en plaatsnaam:  

e-mailadres: 

Ondergetekende is woonachtig te Naaldwijk grenzend aan Gravenzande en dus 

in het gebied wat direct getroffen wordt door de fracking /winning. Alle gevaren 

en risico's gelden dan ook en ondergetekende is rechtstreeks belanghebbende. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Zienswijze winningsvergunning NAM 

Geachte heer, mevrouw, 

13 JUL 2018 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzagelegging van de winnings

vergunning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de 

verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland ver

sneld uit ,de bod�m wil halen en daarvoor bovendien moet gaan fracken. 

Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 

bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 

zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van 

bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer

ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 

divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in Westland 

inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 

winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 

bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 

oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals inklinking van 

veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 

ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 

Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac

ceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de gaswinning. 

3. Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 

ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou 

dit kunnen versterken of rechtstreeks oorzaak kunnen zijn voor bevingen. 

Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril-
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lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin

gen uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 

van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 

ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland als 

gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere medede

lingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oor

zaken nog verhoogd wordt, wat niet is meegenomen in de rapporten. 

Juist in een regio die economisch van groot belang is en die dicht be

bouwd is, wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht 

het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgas

winning toeneemt in een gebied met zo veel kassen waarin honderden 

mensen dagelijks werken. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. 

Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor 

glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 

zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de 

laatste restjes aardgas uit de bodem te halen. Liever laten we de bronnen 

beschikbaar voor toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer 

nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bron

nen (fossielloos) Ondergetekende is van mening dat het steken van zo 

veel effort in het winnen van de laatste restjes aardgas in Westland beter 

besteed kan worden aan het ontwikkelen van duurzame alternatieve en 

innovatieve energiebronnen. Dat levert de lokale stakeholders en inwo

ners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 

de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 

wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 

NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge

noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 

meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. 

Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 

meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 

geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 

schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit, maar 

voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 

instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 

lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 

schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 

instantie, zoals dat ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 

grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 
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6. Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakelen. 

Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge

fakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete

kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van 

laagfrequente geluidsgolven van pompen op het NAM-terrein. Inwoners 

uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 

De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 

wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 

dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

8. Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 

kunnen geen garanties gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk 

het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 

gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 

De door NAM aangegeven voorziene bodemdaling is voor Westland niet 

uitgezocht, maar betreft algemene informatie en verschilt sterk per loca

tie. Had wel moeten gebeuren. 

Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 

risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe

ten worden. 

De monitoring van de effecten van de voorziene en reeds gedane 

gaswinning in Westland is nog niet gereed. 

Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 

Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 

Niet onderzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 

Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig .zijn en 

waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 

Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 

het ontwerp genoemd. 

In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 

plaatsing seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 

gedaan. 

Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 

toekomstige geothermie in Westland zijn, wat de effecten op het grond

water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitvoerig 

onderzocht moeten worden. 
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Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 
leiden tot schade aan gebouwen in Westland. Waarom wordt deze consta
tering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 
In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 
detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle wei
nig zekerheid geeft (locatie Monster waar door een derde werd vastge
steld dat er een lekkage was en verder weg Groningen). 
Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac
ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 
gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 
uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 
dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 
de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 
mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig bezwaar tegen de periode van het jaar 
van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 
Ondergetekende vindt dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

Hoogachtend, 

Naam:     

Adres:    
Postcode en plaatsnaam: 
e-mailadres: 

  

Ondergetekende is woonachtig te J.ê.r..��n�s in het gebied wat direct 
getroffen wordt door de fracking / winning. Alle gevaren en risico's gelden dan 
ook en ondergetekende is rechtstreeks belanghebbende. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lnspraakpunt Winningsplan Gaag -Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten. 

1 4 .JUL 2018 
Maassluis, 12 juli 2018 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik heb kennis genomen van de ter inzage legging van de winningsvergunning voor aardgas uit het 

Gaag veld. De ter inzage legging heeft in Westland, bij inwoners en bewoners in Randgemeenten, 

geleid tot de nodige vragen en opmerkingen ten aanzien van het winningsplan . De conclusie is dat ik 

als inwoner tegen het verstrekken van een winningsvergunning is. De redenen hiervoor heb ik 

hieronder opgenomen. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de verminderde gaswinning in 

Groningen de laatste restjes in Westland versneld uit de bodem wil halen en daarvoor bovendien 

moet gaan fracken. Dit leidt tot risicds in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 

bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking, zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling: bodemdaling vormt een probleem in Westland en randgemeenten. De gevolgen van 

bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwerken leidt tot schade. De 

berichten over de mate van bodemdaling zijn divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de 

bodem in Westland inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 

winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaatoodemdaling door; ooklla

het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals 

inklinking van veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland ten opzichte 

van het oosten van Nederland . Al met al kan de bodem in Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor 

Westland en randgemeenten is het niet acceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de 

gaswinning. 

3. Trillingen: als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de ondergrond is er een kans 

op het optreden van bevingen. Het fracken zou dit kunnen versterken of rechtstreeks oorzaak 

kunnen zijn voor bevingen. Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op 

trillingen in W estland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekeningen uitgevoerd door TNO 

waaruit blijkt dat er in 's -Gravenzande een risico van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland 

in de categorie 2 ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland en 

randg�Jlleenten als gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere mededelingen 

re. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oorzaken nog verhoogd wordt, wat 

echter niet is meegenomen in de rapporten. Juist in een regio die economisch van groot belang is en 

die dicht bebouwd is wil je geen enkel risico lopen op schade. Ik acht het onacceptabel dat het risico 

op bevingen als gevolg van de aardgaswinning toeneemt in een gebied met zoveel kassen waarin 

honderden mensen dagelijks werken. Dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Bijkomend nadeel 

zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat 

bedrijven niet verzekerbaar zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risicds te nemen om nu de 

laatst restjes aardgas uit de bodem te halen; liever laten we de bronnen beschikbaar voor 

toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer nu er vanuit de energietransitie vol wordt 
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ingezet op hernieuwbare bronnen (fossiel-loos). Wij zijn van mening dat het steken van zo veel effort 

in het winnen van de laatste restjes aardgas in 

Westland beter besteed kan worden aan het ontwikkelen van duurzame alternatieve en innovatieve 

energiebronnen . Dat levert de lokale stakeholders en inwoners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: inwoners en bedrijven in Westland vrezen dat de 

bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk wordt vanwege de diverse oorzaken 

van bodemdaling. Daarbij voldoet NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet 

ver genoeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk meetnet (KNMI), 

maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. Ondanks het feit dat er gesproken word t over 

een uitbreiding van het meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 

geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 

schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit maar voor de rest van Nederland is 

dit niet geregeld. Westland en randgemeenten kunnen niet instemmen met voortzetting van de 

gaswinning zonder de aanleg van een lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is 

geregeld dat schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijk schade beoordelende instantie, zoals 

dat ook in Groningen het geval is. 5. Fracken: fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke 

vervuiling van grondwater . Daarom kan de gemeente Westland hier niet mee instemmen. 

6. Affakkelen: er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakkelen. Wij horen van 

omwonenden dat het veelvuldig voorkomt dat er op de locatie Maasland, 2 km hier vandaan, gas 

wordt afgefakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ons inwoner van Maassluis 

niet acceptabel dat deze werkwijze ook in het Westland een vervolg krijgt. De vlammen zijn te zien 

vanuit onze woning. 

7. Geluidsoverlast: omwonenden ondervinden steeds meer hinder van laagfrequente geluidsgolven 

van de pompen op het NAM terrein. We vernemen deze klachten van inwoners, uit zowel's 

Gravenzande, Maasdijk als Maasland en wij in Maassluis wonen op steenworp afstand De indruk 

bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker wordt om de laatste restjes gas naar 

boven te krijgen. De vrees bestaat dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. Ook dit 

is voor ons reden om een negatieve zienswijze in te dienen op het onderhavige plan. 

8. Einddatum winning: er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er kunnen geen garanties 

gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Al met al maakt Westland en randgemeenten zich ernstige zorgen over de risicds van de winning, 

zeker gezien het feit dat het hier gaat om een druk bevolkte regio en een economisch belangrijk 

gebied. Alles in overweging nemende is onze conclusie dat de winningsvergunning moet worden 

geweigerd. 

Hoogachtend, 

 
   

0011 

41 van 254



1 4 JUL 2018 

Zienswijze winningsvergunning NAM 

Geachte heer, mevrouw, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzagelegging van de winnings

vergunning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de 

verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland ver

sneld uit de bodem wil halen en daarvoor bovendien moet gaan fracken. 

Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 

bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 

zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van 

bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer

ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 

divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in Westland 

inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 

winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 

bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 

oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals inklinking van 

veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 

ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 

Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac

ceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de gaswinning. 

3. Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 

ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou 

dit kunnen versterken of rechtstreeks oorzaak kunnen zijn voor bevingen. 

Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril-
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lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin

gen uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 

van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 

ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland als 

gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere medede

lingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oor

zaken nog verhoogd wordt, wat niet is meegenomen in de rapporten. 

Juist in een regio die economisch van groot belang is en die dicht be

bouwd is, wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht 

het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgas

winning toeneemt in een gebied met zo veel kassen waarin honderden 

mensen dagelijks werken. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. 

Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor 

glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 

zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de 

laatste restjes aardgas uit de bodem te halen. Liever laten we de bronnen 

beschikbaar voor toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer 

nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bron

nen (fossielloos) Ondergetekende is van mening dat het steken van zo 

veel effort in het winnen van de laatste restjes aardgas in Westland beter 

besteed kan worden aan het ontwikkelen van duurzame alternatieve en 

innovatieve energiebronnen. Dat levert de lokale stakeholders en inwo

ners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 

de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 

wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 

NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge

noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 

meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. 

Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 

meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 

g�en actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 

schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit, maar 

voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 

instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 

lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 

schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 

instantie, zoals dat ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 

grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 
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6. Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakelen. 

Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge

fakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete

kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van 

laagfrequente geluidsgolven van pompen op het NAM-terrein. Inwoners 

uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 

De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 

wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 

dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

8. Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 

kunnen geen garanties gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk 

het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 

gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 

De door NAM aangegeve-n voorziene bodemdaüng is voor WesttaAd niet 

uitgezocht, maar betreft algemene informatie en verschilt sterk per loca

tie. Had wel moeten gebeuren. 

Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 

risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe

ten worden. 

De monitoring van de effecten van de voorziene en reeds gedane 

gaswinning in Westland is nog niet gereed. 

Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 

Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 

Niet onderzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 

Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig zijn en 

waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 

Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 

het ontwerp genoemd. 

In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 

plaatsing seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 

gedaan. 

Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 

toekomstige geothermie in Westland zijn, wat de effecten op het grond

water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitvoerig 

onderzocht moeten worden. 
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Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 

leiden tot schade aan gebouwen in Westland. Waarom wordt deze consta

tering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 

In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 

detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle wei

nig zekerheid geeft (locatie Monster waar door een derde werd vastge

steld dat er een lekkage was en verder weg Groningen). 

Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac

ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 

gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 

uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 

dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 

de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 

mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig bezwaar tegen de periode van het jaar 

van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 

Ondergetekende vindt dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

Hoogachtend, 

Naam:   

Adres:    

Postcode en plaatsnaam:    

e-mailadres:    

Ondergetekende is woonachtig te Ma>..1::i.W. en dus in het gebied wat direct 

getroffen wordt door de fracking / winning. Alle gevaren en risico's gelden dan 

ook en ondergetekende is rechtstreeks belanghebbende. 
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Maassluis, 10 juli 2018 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Postbus 248 

2250 VE Voorschoten 

Betreft: zienswijze winningsplan Gaag-Monster 

Geachte heer, mevrouw, 

1 4 JUL 2018 

Via de Wos media en de Schakel heb ik vernomen dat het ontwerpbesluit (28 juni 2018) van 
het gaswinningsplan Gaag-Monster ter inzage ligt tot 8 augustus. 

Hierop wil ik graag reageren. Ik wil een zienswijze indienen ten gevolge van de gaswinning 
locatie maasdijk-gaag. De productie gaat sterk toenemen terwijl we naar gasloos fossielvrije 
economie gaan. 

De volgende punten zijn naar mijn inziens van belang om de gaswinning productie en de 
productieverhoging te doen stoppen. 

1. Bodemdaling is meer en extra dan de normale bodemdaling en zetting. 
2. Chemicaliên de grond in stoppen en weer afvoeren, slecht voor het milieu. 
3. Fracking en hydralische putstimulatie geven bodemtrillingen en zijn geluidstechnisch 

niet onderzocht en worden ook niet gemonitord. Deze laag-frequente bromtonen 
houden mij en anderen flink wakker, geluidsdoppen werken niet. De pompen die 
aanstaan en aangaan om die boringen mogelijk te maken, zijn voor de leefbaarheid 
en gezondheid van de mens een verslechtering van kwaliteit van leven en welzijn. 

4. Seismologisch met aardbevingen tot gevolg en bodemdaling van ondergrondse 
infrastructuur zijn onwenselijk in dit drukbevolkte (woon/werk/leef)gebied, met allerlei 
gevolgen van dien. Geluidsgolven (seismiek) heeft een zekere mate van ruis. Wat 
zijn de voortplantingssnelheden van het geluid. 

5. De combinatie van overige ondergrondse/bovengrondse activiteiten zijn niet optimaal 
in kaart gebracht. Bijvoorbeeld geothermie, grondwateronttrekkingen enz. de 
onzekerheid combinatie van hoeveelheid gas, productiesnelheid en verloop van de 
productie in tijd zijn onzeker. Dit is een risico! Wat is de veiligheidsborging van dit 
risico? 
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6. Waarom deze kwestie precies in vakantietijd wordt aangeboden, is niet echt redelijk 

en billijk te noemen met daarin een berichtje in de Schakel. Groningen moet van het 

gas af, dus gaan we dit dan eventjes bespoedigen en vertienvoudigen in het drukke 
Zuid-Holland. 

7. We zijn lager dan de zeespiegel en door nog meer (klimaat) invloeden wordt 
gasboren in dit lage Nederland verergert. Hoe kan het dat een professor al 

onderzocht heeft dat na stoppen van gaswinning dit 6 jaar nawerking heeft aan 

bodemdaling bovenop de normale zetting en dit zeker wel 1 O cm zal bedragen. Dat 
betekent dat Hoogheemraadschap kunstwerken: de kades, bruggen en viaducten dus 

meer zakken dan normaal. Dit geeft ook economisch veel schade! Als er weer 

geboord gaat worden tot 2027 met daarna nog 6 jaar nawerking, dan is het eind 
zoek. 

8. We wonen op een slappe bodem en in hoeverre is dat nu in combinatie met de 

toegenomen activiteiten en dit op elkaar afgestemd en in de juiste verhouding tot 
elkaar in samenhang gebracht? Geluidscontouren los van elkaar leveren wellicht 

weinig decibel op. De groei van bedrijven lijken los van elkaar ook geen problemen 
op te leveren, maar in samenhang met toegenomen huizengroei enz, komen er 

opeens meer files, geluidsoverlast, milieuvervuiling. Dus gaan zaken elkaar wel in de 
weg zitten die in de jaren 80 of daarvoor met de inrichting van onze ruimtelijke 

ordening opgave TOEN, geen problemen gaven. Met meer mensen op elkaar en bij 
elkaar, leveren zaken dus wel meer gecompliceerde problemen op. Als iedereen dus 
eventjes in de bodem gaat zitten wroeten in diverse lagen en ook daarboven van 
alles doet, waar gaat het dan een keer mis? De nulmeting toen en de nulmeting nu 

en in de toekomst zijn diverse "nulmetingen" en niet altijd meer met elkaar te 
vergelijken. Er komen en er zijn nieuwe onderzoeken nodig en niet rapporten en 

boeken uit de jaren 70, 80 en 90 die wel even volstaan, maar niet met de toekomst 

van 2027 en verder. De wereld is in de afgelopen 20 jaar enorm veranderd en gaat 

veranderen. De komende 20 jaar zijn belangrijk om dit te realiseren willen we het nog 
leefbaar houden. Dus NIMBY- gedachte. Wat iedereen kan beamen, want ook u wil 

rustig kunnen slapen en overdag "normaal" kunnen leven, toch? 

9. De Sodm heeft 5 risico gebieden onderzocht, en daarbij zit niet het gebied: geluid. 

10. Als de productie dusdanig toeneemt van boren in gasvelden van de afgelopen 36 jaar 
naar de komende 10 jaar heel veel opeens, dat geeft dat een extra risico, wat weinig 

onderzocht is en slecht gemonitord. 

11. Waarom zijn de coördinatie- vergunningen niet ingevuld als ja of nee? (mw34, lid, blz 

9) 
12. De meer dan toegestane gaswinning: waar is de controle, toezicht en handhaving 

hierop? Wat is het calamiteitenplan en weet de VRR dit en de DCMR? 
13. Hoe zit het met de omgeving en de omgevingsinvloeden op dijkring 14? De 

waterhuishouding? De nieuw aan te leggen Blankenburgverbinding die uitgaat van 

"oude" of eigenlijk onbetrouwbare cijfers? Waterkwaliteit? Zuid-Holland kent de 
slechtste waterkwaliteit. Wat zegt Brussel hier eigenlijk allemaal van? 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Maassluis, 14 juli 2018 

1 7 JUL 2018 

Betr: Zienswijze op het ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 

L.S., 

Het ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster heeft m.b.t. de gaswinning het gevolg dat: 

- De hoeveelheid gas dat opgepompt wordt zal toenemen 

- De einddatum voor de gaswinning verschuift naar 2027 

- De methode 'fracken' zal worden toegepast 

- · tiet ontwerpinstenîmTrigsbesluit geeft aanleiding tot de vÖlgendë-opmerkingërr ·- · - -

1 _ Er is geen informatie gegeven over de veiligheid/beveiliging van met name het terrein aan de 
Herenlaan/Coldenhovelaan in Maasland. Het gaat daarbij om twee aspecten t.w. 

0015 

De veiligheid naar de omgeving van het complex en de daarop geplaatste installaties, pijpen en 
opslagtanks. Hierbij valt te denken aan calamiteiten in het productieproces. 
De veiligheid naar de omgeving als gevolg van externe bedreigingen, zoals terrorisme. 

2. Vorig jaar is door toedoen van SodM de productie stil gelegd vanwege een verregaande 
overschrijding van het opgepompte gas. Dit heeft bij omwonenden het draagvlak voor de 
gaswinning op die locatie beslist geen goed gedaan. Dat e.e.a. gebeurde in een periode waarin juist 
in Groningen de aardgasproductie, als gevolg van bevingen en de daardoor ontstane schade aan 
gebouwen, moest worden beperkt heeft het vertrouwen in de NAM geschaad. In het voorliggende 
besluit ontbreekt een toelichting op deze gebeurtenissen en een visie van de NAM over deze 

chronologische opeenvolging van gebeurtenissen. 

3. In vervolg op punt 2 is het opvallend dat in het besluit de overschrijdingssituatie van 2017 wordt 
gelegaliseerd en er o.a. een drie maal hogere hoeveelheid gas zal worden verwerkt dan voorheen. 
Juist in een periode dat Groningen zo indringend het nieuws bepaald, is dit voor het draagvlak niet 
bevorderlijk. Waarom is niet gekozen voor de productiehoeveelheden van de periode vanaf 1980? 

4. In vervolg op het vorige punt is het uit PR overwegingen funest om juist in deze periode te starten 
met een uitbreiding van het 'fracken'. Je kunt je afvragen of het de NAM wel interesseert of er 
draagvlak is bij omwonenden? Een eerlijke beschouwing over de gevaren van deze fracking 
methode versus de geringe gasopbrengst zou in het besluit opgenomen moeten worden. 
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Fracken kan grote gevolgen hebben voor de toekomstige leefbaarheid van het gebied. Te denken 
valt daarbij aan: 

Bodemdaling. Juist het Westland is, vanwege de grondgebonden voedselproductie, erg kritisch 
voor bodemdaling en als gevolg daarvan aanpassing van de grondwaterstand door extra 
bemaling. 
Bodemtrillingen/aardbevingen. De NAM publiceerde, een aantal maanden geleden, de 
toegenomen kans op bodemtrillingen voor locaties als Hardenberg, Monster en 's-Gravenzande. 
De combinatie van bodemdaling- en trillingen levert extra risico voor de dijken en 
waterhuishouding in het Westland. 
Gevaar voor besmetting oppervlakte- en drinkwater door frackvloeistof. Idem voor de 
geothermie. De eerder genoemde voedselproductie in het Westland mag niet in gevaar komen. 
De precieze samenstelling van de frackvloeistof zou bekend gemaakt moeten worden evenals 
de gevaren van elke afzonderlijke component. 

5. De informatie over de juridische aspecten van de verantwoordelijkheid van schade is onvoldoende. 
Groningen leert dat dit verbetering behoeft. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt wie 
verantwoordelijk is en door welke instantie dat moet worden vastgesteld. Tevens dient te worden 
vastgelegd hoe omwonenden, bedrijven, gemeenten, instanties verzekerd zijn tegen alle mogelijke 
soorten van schade door alle mogelijke soorten van gebeurtenissen. 

6. Een calamiteitenplan ontbreekt. Gesteld kan worden dat de risico's erg groot zijn en ze worden 
onvoldoende in beeld gebracht. Het is verwarrend dat de diverse instanties verschillen van mening 
over de gevaren van de fracking methode in relatie tot een 'nieuw ontdekte' breuklijn. 

7. In verschillende delen van het gebied rond de winninglocatie Maasland wordt door diverse 
personen laagfrequent geluid ervaren. Het is bekend dat bepaalde personen gevoeliger zijn voor 
laagfrequent geluid en dat het moeilijk te meten en vast te stellen is. In het verleden is vaak gedacht 
dat dit laagfrequente geluid afkomstig was uit het havengebied, van de varende en afgemeerde 
schepen en offshore platforms. Een aantal bewoners van het gebied zijn op zoek gegaan naar de 
oorzaak/bron van de laagfrequente hinder die zij ondervonden en ontdekten dat het geluid 
afkomstig was van de winninglocatie Maasland. Het laagfrequente geluid bleek ook te beginnen op 
bepaalde tijden in de avondperiode. Het is wenselijk dat een geluid- en trillingonderzoek wordt 
uitgevoerd door een onafhankelijke instantie met het doel om de oorzaak van het laagfrequente 
geluid te vinden en maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De door de bewoners genoemde 
tijden geven m.i. voldoende houvast om de bron van de hinder te vinden. 

8. Ter compensatie van de langjarige overlast aan de omgeving/omwonenden van de winning locaties 
zou een haalbaarheidsstudie dienen te worden uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bestaande 
boorputten na de verwachte productiestop in 2027 te gebruiken voor geothermie. Uit deze studie zal 
ook duidelijk worden wat de risico's en interferentie met de geothermie zijn. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt winningsplan Gaag- Monster 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Betreft: zienswijze winningsplan 

Geachte heer, mevrouw, 

17 JUL 2018 

Hierbij maak ik bezwaar tegen het Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag- Monster. 

Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna te noemen NAM) ingediende 
winningsplan Gaag-Monster betreft de gasvoorkomens Gaag, Maasdijk, 's Gravenzande, Monster en 
De Lier. Deze gasvoorkomens zijn gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Rijswijk II, 
zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien liggen de voorkomens in de 
provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Midden Delfland, Westland, Rotterdam, Maassluis en 
Vlaardingen alsmede in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland. 

Ik ben inwoner van de gemeente Rotterdam en woon in het verzorgingsgebied van het 
Hoogheemraadschap Delfland en dien derhalve als belanghebbende te worden aangemerkt. 

Het voornemen bestaat om in te stemmen met het winningsplan dat samengevat inhoudt dat de 
gaswinning in voornoemd gebied wordt verlengd en verhoogd. 

In het plan is voorts vermeld dat de NAM door zogenaamd 'fracken' gas uit de bodem wil gaan 
winnen. 

Ik meen dat het verhogen van de gaswinning en het toepassen van de methode 'fracken' 
onverantwoord is. 

In de provincie Groningen is de gaswinning juist verlaagd in verband met het optreden van 
aardbevingen als gevolg van de gaswinning aldaar. Een groot aantal inwoners van de provincie 
Groningen lijdt schade aan hun woning en heeft gezondheidsklachten in verband met die gaswinning. 

Volgens Läslo Evers, seismoloog bij het KNMI, is bij gaswinning volgens het winningsplan Gaag
Monster een reële kans op aardbevingen. Dat blijkt ook uit het winningsplan zelf. In het winningsplan 
is immers vermeld dat de kans op aardbevingen in bijvoorbeeld Monster 19 procent is en in 's
Gravezande zelfs 42 procent. 

Als de gaswinning wordt verhoogd neemt de kans op aardbevingen toe. 

Bij met name oude huizen bestaat een reëel risico op scheuren in de muren. Dan kan bodemdaling net 
het laatste zetje zijn om scheuren te veroorzaken. 

Het is onbegrijpelijk dat, terwijl een transitie naar duurzame energie dient plaats te vinden, het 
Ministerie voornemens is om de gaswinning in voornoemd gebied te verhogen. 

Bij de methode 'fracken' worden chemicaliën de grond in gepompt om gas in diepe ondergronden vrij 
te maken. Bij iedere kraak worden er zo'n 80 tot 100 ton chemicaliën de bodem in gepompt. 80% van 
deze stoffen blijft onder de grond. Onvoldoende is onderzocht wat deze stoffen ondergronds 
veroorzaken op de lange termijn. 

Er zijn bovendien veel nadelen c.q. risico's aan deze methode verbonden: 
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• Bij de boringen kan methaan vrijkomen. Dat gas draagt vele malen sterker bij aan het 
broeikaseffect dan C02. 

• Het afvalwater kan radioactieve stoffen uit de bodem opnemen. 
• Bestaande rioolwaterzuiveringen zijn bovendien niet opgewassen tegen het afvalwater van 

schaliegaswinning. 
• Voor de winning van schaliegas is veel water nodig. Voor een boorput is er volgens de EPA, het 

Amerikaanse agentschap van milieu, tussen de 0,2 en 1.3 miljoen liter water nodig om voor een 
boorput. 

• Voor de winning van schaliegas is een groot aantal boorputten nodig, die een inbreuk vormen 
op het landschap. Mogelijk wordt er ook geboord in natuurlandschappen. 

• Het boren naar schaliegas kan aardbevingen en verzakkingen veroorzaken; 
• Het risico bestaat dat er een lek optreedt in de boorbuis en de chemicalien in het grond- of 

oppervlaktewater terechtkomen. In dat geval zal er waarschijnlijk grote, mogelijk onherstelbare 
schade aan het milieu optreden. 

Gelet op de onbekendheid van de gevolgen op de lange termijn en de voornoemde risico's en nadelen, 
dient het gebruik van deze boormethode niet te worden toegestaan. 
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Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Maassluis, 17 Juli 2018 

Betreft: Zienswijze 

Uw kenmerk: DGETM-EO / 18145961 

Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Gaag-Monster 

Geachte minister, 

1 0 JUL 2018 

Op 27 juni 2018 heeft U een ontwerp-instemmingsbesluit voor de inrichting Gaag-Monster 

vastgesteld. Het ontwerpbesluit lag vanaf donderdag 28 juni 2018 zes weken ter inzage in het 

Gemeentehuis te Maassluis. Tot 8 augustus 2018 kunnen daarop zienswijzen worden ingebracht. 

Ondergetekenden, in persoon en als partij -vertegenwoordigend 1160 kiezers en burgers in de 

Gemeente Maassluis van 18 jaar en ouder - hebben grote zorgen over gaswinning in het Gaag

Monster gasveld, dat zich onder de stad Maassluis uitstrekt. 

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om bij gaswinningen het 

burgerinitiatief structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Wij vinden dat u in 

het ontwerp-instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt. 

In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op een zware beving als klein 

beoordeeld. In het advies van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) wordt genoemd dat 

bevingen met een magnitude van 2, 7 tot 4,2 mogelijk zijn. Delen van het gasveld hebben hierbij zelfs 

een kans tot 42% wat onzes inziens onverantwoordelijk is. Bevingen met deze sterkte leiden volgens 

de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tot constructieve schade aan gebouwen. 

Risicobeheersysteem 
Forum voor Maassluis is na het lezen van het ontwerp-instemmingsbesluit voor de inrichting Gaag

Monster tot de conclusie gekomen dat wij tegen het verstrekken van een winningsvergunning zonder 

de juiste garanties en voorwaarden zijn. Wij vinden daarom, als u toch gaat winnen, het van groot 
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belang is dat er een serieus risicobeheer-systeem wordt opgesteld en dit ter goedkeuring zal worden 

voorgelegd aan SodM. Om invulling te geven aan de rechtszekerheid zou dit transparant moeten 

gebeuren en dus in de fase van vergunningverlening geregeld moeten zijn. Wij moeten kunnen zien  
of de NAM aan zijn verplichtingen voldoet ingeval van schade. Door het plan pas na de 

vergunningverleningsfase ter goedkeuring bij het SodM te leggen is dat niet het geval. 

FvM 

Tuinstraat 12 

3141VS Maassluis 

Nederland 

Tel. 06 51 528 184 

KvK 

E-mail 
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70346348 
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NL32ABNA0813196671 
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Onze redenen hierbij samenvattend: 

1. Het beeld ontstaat dat economische gronden v.w.b. het bestaan van de NAM en de 

compensatie van de verminderde gaswinning in Groningen de reden is om nu de kleinere 

gasvelden in Nederland tegen elke prijs te gaan leeghalen. Dit leidt tot onaanvaardbare 

risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op bevingen en mogelijke 

vervuiling door het gebruik maken van chemische substanties bij het fracken; e.e.a. zoals ook 

bij Twente is gebeurd. 

2. Door het fracken onder zeer hoge druk (900 bar) ontstaan scheurtjes in de bodem op meer 

dan 3 km diepte. Het nieuw zetten van de grond na het onttrekken van de gasmassa zal 

leiden tot bodemdaling. Binnen de vergunning is door de instanties berekeningen en 

aannames gedaan welke in de praktijk kunnen leiden tot veel grotere waarden dan nu 

berekend. Een continu meting van de bodemdaling is een voorwaarde, waarbij met 

productie gestopt dient te worden bij een vast aangegeven daling van 2 cm. Een grotere 

daling kunnen wij in onze omgeving die van groot economisch belang is voor Nederland niet 

accepteren. De metingen die tot op dit moment gedaan worden zijn voor Forum voor 

Maassluis onvoldoende omdat deze pas na 1 jaar of langer bekend worden. 

3. Als gevolg van ongelijke bodemdalingen is er een gerede kans op bodemtrillingen. De velden 

vallen, ook volgens het advies van de SodM, onder risico factor 2 waarmee een reëel risico 

van bevingen die schadelijk zijn voor gebouwen wordt bereikt. Een beving tussen 2 en 4 

Richter kunnen grote gevolgen hebben. Risicoberekeningen van TNO geven een 42% kans op 

een beving. Wij verwijzen daarbij ook nog naar de recente beving bij het Noord-Hollandse 

dorp Warder waar in de nacht van 5 juni 2018 een aardbeving plaatsvond met een 

magnitude van 2,5. Een beving alsnog nooit vertoond in deze omgeving. Het epicentrum 

bevond zich op 3 km ( ! ! !) diepte wat er op wees dat deze veroorzaakt is door gaswinning. 

Minister Wiebes heeft hier ook toegezegd dit veld nu langzaam te gaan sluiten, waarom dan 

nu hier een risico van 42% aangaan. Dit kan all een maar economische redenen hebben en die 

zijn voor ons onaanvaardbaar. 

4. Naar ons idee zijn de geplande fracks veel zwaarder dan en niet te vergelijken met de al in 

het verleden uitgevoerde fracks want nu dient de NAM volgens artikel 1 van het ontwerp het 

seismisch monitoringnetwerk uit te breiden en volgens artikel 2 een vooropname van door 

de gemeente geselecteerde gebouwen te doen. Bovendien zijn de vorige fracks, door het 

beperkte netwerk aan apparatuur, nooit gemeten. Conclusie: er wordt nu al met bevingen 

rekening gehouden; een onaanvaardbaar risico. 
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5. Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat de NAM een absoluut onbetrouwbare partner 

is v.w.b. affakkelen. Ook nu geeft de NAM in het winningsplan aan dat "in beginsel" geen gas 

wordt afgeblazen of afgefakkeld. Het verleden leert echter dat de laatste 3 jaar 4 miljoen 

Nm3 gas is afgefakkeld op de Gaag. De formulering in het winningsplan geeft - al dan niet 

bewust - geen voo rwaarden voor controle op dit affakkelen. Wij als Forum voor Maassluis 

vinden dit onaanvaardbaar, mede gezien de milieu- en gezondheidsgevolgen van onze 

burgers. Ook hier dienen de juiste voorwaarden en getallen in een eventuele 

winningsvergunning te worden opgenomen. 
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6. Omwonenden ondervinden steeds meer last van de laagfrequente geluidsgolven van de 

pompen en andere apparatuur op het NAM-terrein. De indruk bestaat dat de geluidsoverlast 

frequenter gaat worden en over langere perioden toe gaat nemen. Dit is voor Forum voor 

Maassluis onaanvaardbaar. 

7. Er is - zoals bij Groningen - geen uniform schade protocol en er zal nu, gebruik makend van 

het excuus van grondwaterpeil, makkelijk schades kunnen worden afgewezen. Het verleden 

heeft geleerd dat de NAM ook hierin een onbetrouwbare partner is gebleken en slechts n a  

jarenlang touwtrekken akkoord i s  gegaan. 

8. Het bewijs dat NAM een onbetrouwbare partner is werd op 8 juli weer geleverd door een 

email en de bijbehorende bijlagen die bij de  terecht komt 

waaruit blijkt dat de NAM zich tegen alle afspraken in bemoeit met de versterkingen. In de 

mail van de NAM staan berekeningen, analyses en standpunten van het bedrijf over de 

versterking van 1588 huizen. In de mail geeft NAM aan TNO en NElll concrete voorstellen 

voor lichtere versterking, met in het achterhoofd een nieuwe richtlijn voor bevingsbestendig 

bouwen. Conclusie: ondanks herhaalde ontkenningen van minister Wie bes bemoeit de NAM 

zich met de toekomstige versterkingsoperatie. 

9. Ook staat er geen garantie van een definitieve einddatum (2027?) in de vergunning 

genoemd. 

Eindconclusie: 

Wij verzoeken u om het ontwerp-instemmingsbesluit niet om te zetten in een definitief besluit. De 

aardgaswinning heeft al te grote gevolgen gehad voor de bevolking van Nederland. De 

mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft de Nederlandse staat onlangs geboden 
maatregelen te nemen om de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid te waarborgen van de 

mensen die gehuisvest zijn in gebieden waar gas wordt gewonnen. Ook moet de veiligheid van hun 

woningen worden gegarandeerd en moet de overheid gepaste compensatie bieden voor slachtoffers 

en toekomstige schade voorkomen. We dringen er bij u op aan in de geest van de uitspraken van de 

VN-mensenrechtencommissie te handelen, de gaswinning in Gaag-Monster niet t e  herstarten en uw 

instemming met de vergunning te weigeren. 

In afwachting van uw definitieve besluit en berichtgeving, 

Hoogachtend, 

Forum voor Maassluis 

FvM 
KvK 
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NL32ABNA0813196671 

0017 

54 van 254



u )( /; 
,)(}(Midden-Delfland Vereniging 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

18 JUL 2018 

Betreft: Zienswijze inzake het winningsplan Gaag-Monster 

Belang Midden-Delfland Vereniging 

 
 

 
info(a middendelftandvereniging.nl 
WW\\ .mtddendelflandvereniging.nl 

KvK nr40397143 
BTW nr L812125460BOI 

\'oor contributie of giften: 
NL84 INGB 0003928463 of 
'L77 RAB00143775367 

Schipluiden, 17 juli 2018 

De Midden-Delfland Vereniging komt op voor het open, groen en recreatief aantrekkelijk houden van 

het Midden-Delfland gebied voor de inwoners van de metropool regio Rotterdam-Den Haag. Daarbij 

behoort het beschermen van het open cultuurhistorisch veenweidegebied met veehouderijen 

(koeien in de wei), aantrekkelijke natuur en bescherming van de weidevogelstand. 

Dit belang, dat verder strekt dan alleen de gemeente Midden-Delfland, wordt breed onderschreven 

door alle gemeenten in en om het Midden-Delfland gebied. Voor de provincie Zuid-Holland is dit 

reden geweest om eind 2017 het Midden-Delfland gebied, op grond van de Wet Natuurbescherming, 

aan te wijzen als eerste Bijzonder Provinciaal landschap in Nederland. 

Vanuit dit belang heeft de Midden-Delfland Vereniging het ontwerp-instemmingsbesluit voor de 

gaswinning Gaag-Monster beoordeeld, alsmede de andere stukken over dit onderwerp die nu ter 

inzage liggen, waaronder het winningsplan Gaag-Monster. 

Met deze brief wil de vereniging u haar zienswijze kenbaar maken over de inhoud van die stukken. 
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Onzekerheden versus stellige beweringen 

In met name het winningsplan Gaag-Monster worden de vele en grote onzekerheden beschreven in 

de kennis over de samenstelling en de overige eigenschappen van de diverse lagen van de 

ondergrond. Dat komt doordat het gaat over diepliggende aardlagen, waaraan alleen indirecte 

bepalingen ('metingen') mogelijk zijn. Desalniettemin worden de kansen op het optreden van 

ongewenste gebeurtenissen tijdens de gaswinning en hydraulische stimulatie zeer stellig aangeduid 

als zeer klein, verwaarloosbaar en dergelijke. Die stelligheid komt in het licht van die onzekerheden 

in de kennis van de ondergrond als onterecht en ongeloofwaardig over, temeer omdat het niet 

onderbouwd wordt. 

Wij vragen u dan ook alleen besluiten te nemen op basis van zeer grondig onderzoek naar 

ongewenste gebeurtenissen tijdens de voorgenomen gaswinning en hydraulische stimulatie. 

Maximaal per gasveld te winnen hoeveelheid 

De Midden-Delfland Vereniging maakt zich ook zorgen over de formuleringen die in het winningsplan 

worden gebruikt voor de maximaal te winnen hoeveelheden gas per gasveld. 

Het winningsplan zegt daarover: 

"NAM heeft het winningsplan zo bedoeld dat zij binnen de grenzen van het plan opereert als: 

a. de totale productie uit een veld niet uitkomt boven de maximale totale voorspelde 

productie in het "hoog scenario" van sectie 6.5 van dit winningsplon, onafhankelijk van 

welke putten of infrastructuur hierbij gebruikt wordt. Als voorzien wordt dat de 

cumulatieve productie uit een veld gaat uitkomen boven de cumulatieve productie in het 

"hoog scenario", zal NAM het winningsplan dienen aan te possen. 11 

Deze formulering roept geen eenduidig beeld op en kan in de praktijk tot meerdere interpretaties 

leiden. Gaat het hier om het totaal voor alle gasvelden samen of om de totaal te winnen hoeveelheid 

gas per individueel gasveld? 

De Midden-Delfland Vereniging vraagt de minister om expliciet een duidelijk maximum per gasveld 

te stellen opdat dat voor alle partijen helder is en geen interpretatieverschillen oplevert. 

Bodemdaling en bodemverontreiniging 

Het winningsplan moet onder meer worden getoetst aan de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit. 

De Mijnbouwwet stelt in artikel 36, dat de minister slechts geheel of gedeeltelijk instemming kan 

weigeren of daaraan voorschriften of beperkingen kan verbinden, indien (leden c en d) nadelige 

gevolgen voor het milieu of de natuur ontstaan/ worden veroorzaakt. 
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Alvorens te kunnen beoordelen of de gevolgen voor het milieu of de natuur van dit winningsplan 

reden geeft om op basis van dit artikel geheel of gedeeltelijk instemming te weigeren of daaraan 

voorschriften of beperkingen te verbinden, dient de minister inzicht te hebben in de gevolgen van dit 

plan voor het milieu en de natuur. Daartoe dienen die gevolgen te zijn onderzocht. En dat is niet 

gebeurd; althans is dat niet in de ter inzage liggende stukken terug te vinden. 

Bodemdaling 

Dat er bodemdaling plaatsvindt bij de uitvoering van dit winningsplan is duidelijk. Deze wordt 

geschat op ca. 2 cm bovenop de bodemdaling van de gaswinning die al heeft plaatsgevonden en 

bovenop de autonome bodemdaling als gevolg van de oxidatie van de veenbodem in dit gebied. Het 

'onderzoek' naar wat de gevolgen van deze extra 2 cm bodemdaling zijn voor het milieu en de natuur 

heeft zich beperkt tot slechts de gevolgen op de in de omgeving liggende Natura 2000-gebieden. Dit 

'onderzoek' omvat overigens niet meer dan de stelling dat deze bodemdaling zo gering is dat 

effecten op natuur en milieu "op voorhand kunnen worden uitgesloten". 

De gevolgen voor andere gebieden, zoals het Midden-Delfland gebied met zijn kwaliteiten op het 

gebied van natuur en landschap, zijn in het geheel niet beschreven. Naar het inzicht van de Midden

Delfland Vereniging kan de minister alleen een goed gefundeerde beslissing nemen als ook 

onderzoek is gedaan naar de effecten op de kwaliteiten van het Midden-Delfland gebied. 

Als te nemen maatregel indien de bodemdaling toch groter lijkt te worden dan verwacht, wordt 

aangekondigd dat de NAM "de gevolgen zal bespreken met het Hoogheemraadschap Delfland". Dit 

komt de Midden-Delfland Vereniging te beperkt en niet erg krachtdadig over. Maatregelen moeten 

breed besproken worden en behoeven instemming van alle betrokken overheidspartijen en 

maatschappelijke relevante organisaties in het gebied, waaronder de Midden-Delfland Vereniging. 

Gedurende dat overleg is het pauzeren van de gaswinning een passende maatregel. 

Bodemverontreiniging 

Dat er bodemverontreiniging plaatsvindt bij het voorgenomen hydraulisch stimuleren van het 

Maaslandveld is eveneens duidelijk. Er worden in de diepe ondergrond immers milieuvreemde 

stoffen ingebracht, die daar volgens het plan alleen al voor de helft achterblijven; laat staan wat er 

gebeurt bij onvoorziene omstandigheden. Het winningsplan noemt het risico op bodem-/ 

grondwaterverontreiniging verwaarloosbaar klein, met als reden dat de bouw, het onderhoud en het 

beheer van de installaties door de NAM daarop gericht zijn. Over de gevolgen als er toch iets 

onvoorziens gebeurt, wordt met geen woord gerept. Naar het inzicht van de Midden-Delfland 

Vereniging is ook dit 'onderzoek' naar bodem- en bodemwaterverontreiniging voor de minister 

onvoldoende om zijn afweging in het kader van artikel 36 van de Mijnbouwwet onderbouwd te 

kunnen maken. 
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Als maatregel tegen een onverhoopt opgetreden bodem-/ grondwaterverontreiniging stelt de NAM in 

het winningsplan dat ze deze zal saneren in het kader ven de Wet bodembescherming. Naar de 

mening van de Midden-Delfland Vereniging is dit 'het paard achter de wagen spannen'. Er moet 

vooraf afdoende onderzocht worden welke effecten, ook bij onvoorziene omstandigheden, kunnen 

optreden en welke preventieve maatregelen daar van tevoren tegen kunnen worden genomen. 

Primaire waterkeringen 

Bodemdaling als gevolg van gaswinning heeft ook gevolgen voor de primaire waterkeringen 

waarmee het Midden-Delfland gebied beschermd wordt tegen overstroming door zee- en 

rivierwater. In het winningsplan wordt daaraan voor laaggelegen gebieden zoals het Midden-Delfland 

gebied opmerkelijk weinig aandacht geschonken. Slechts in één zin komt dit ter sprake en dan nog 

slechts zijdelings. Ook in het ontwerp-instemmingsbesluit wordt aan dit veiligheidsaspect 

onvoldoende aandacht geschonken. Daarin wordt alleen gezegd dat de Mijnraad heeft geadviseerd 

Rijkswaterstaat hierover te informeren. 

De Midden-Delfland Vereniging vraagt de minister deze omissie te herstellen en besluitvorming over 

het winningsplan ook te baseren op uitvoerig onderzoek naar de effecten op de waterkering. 

Resumerend 

De Midden-Delfland Vereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van het gaswinningsplan Gaag

Monster voor het Midden-Delfland gebied en over de wijze waarop de NAM in dit winningsplan deze 

gevolgen lijkt te bagatelliseren. 

De Midden-Delfland Vereniging vraagt de minister zorgvuldiger met de belangen van het voor de 

metropoolregio Rotterdam-Den Haag zo belangrijke Midden-Delfland gebied om te gaan in zijn 

besluitvorming over dit winningsplan. 

De Midden-Delfland Vereniging ziet met belangstelling de reactie van de minister op deze zienswijze 

tegemoet. Indien nodig is de vereniging natuurlijk bereid haar zienswijze nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Betreft lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster. 

Postbus 248. 2250 AE. Voorschoten. 

1 9 JUL 2018 

0019 

Graag wil ik mijn bezwaren kenbaar maken betreffende het gasboren d.m.v. 

fracken van de gasvelden in Zuid-Holland. 

Het betreft de velden die door U zijn aangegeven in de kennisgeving: 

Ontwerp-instemmingsbesluit winninsgplan Gaag-Monster. 

Meerdere velden liggen onder diverse gemeenten en tuinbouwgronden 

van geheel het Westland. 

Het Fracken is nog steeds een omstreden methode van gaswinning 

waar de garantie dat het zonder bezwaren uitgevoerd kan worden niet 

gegeven wordt. Er blijven risico's bekend ook de NAM. 

Het is in praktijk gebleken, dat de problemen die ontstaan zijn in 

Groningen door de gaswinning waardoor aardbevingen zijn ontstaan 

financieel totaal niet zijn afgedekt door overheid en de NAM. Het blijft 

nog onzeker of de NAM en de Overheid hun verantwoordelijkheid 

zullen gaan nemen voor de geleden schade aan privé-eigendommen na 

meerdere aardbevingen in Groningen. 

Het zou de overheid sieren dat men nu lering trekt uit de huidige 

problematiek welke is ontstaan. 

Dat zou dus in kunnen houden vooraf een huishoudboekje samen te 

stellen waarin fondsen gecreëerd worden om eventuele financiële 

schade af te kunnen dekken. De gaswinning genereerd inkomsten 

waaruit een percentage die fondsen kan voeden. 

Naast de mogelijke financiële schade moet ook gedacht worden aan 

eventuele schade aan de land en tuinbouwgronden. 

Vanuit de overheid worden boeren en tuinbouwbedrijven gewezen op 

de gevaren van het gebruik van chemische stoffen bij het telen van 

landbouwproducten. 

Paradoxaal is het dan ook dat de NAM-goedkeuring krijgt van diezelfde 

overheid op het gebruik van chemicaliën om de gaswinning te 

optimaliseren. 
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Chemicaliën zijn niet natuurlijk en zijn dus schadelijk voor het milieu, 

ondanks dat deze diep in de grond gepompt worden. 

Wat gebeurt er in de loop van de jaren in de grond na het inbrengen 

van die stoffen? De toekomst is voor de mensen die na ons komen. 

Door alle onduidelijkheden en onzekerheden die de afgelopen jaren in 

Groningen zijn ontstaan ervaar ik dat de Overheid en de NAM tegen de 

feitenstroom in blijft roeien. 

Men gaat gewoon verder op dezelfde voet en dat is risico's nemen 

zonder afdekking van eventuele schade door het boren naar gas. 

Ik heb dus bezwaren tegen het nemen van deze risico's zonder dat wij 

als bewoners vooraf zekerheid krijgen omtrent het herstellen van 

schade en het minder waard worden van onze eigendommen indien er 

schade is ontstaan met als oorzaak het boren naar gas en het fracken. 

Den Hoorn 

dd 18.07.2018 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

20_ l- 201cJ 

Zienswijze winningsvergunning NAM 

Geachte heer, mevrouw, 

21 JUL 2018 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzagelegging van de winnings

vergunning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de 

verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland ver

sneld uit de bodem wil halen en daarvoor bovendien moet gaan fracken. 

Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 

bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 

zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van 

bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer

ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 

divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in Westland 

inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 

winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 

bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 

oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals inklinking van 

veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 

ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 

Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac

ceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de gaswinning. 

3. Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 

ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou 

dit kunnen versterken of rechtstreeks oorzaak kunnen zijn voor bevingen. 

Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril-
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lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin

gen uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 

van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 

ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland als 

gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere medede

lingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oor

zaken nog verhoogd wordt, wat niet is meegenomen in de rapporten. 

Juist in een regio die economisch van groot belang is en die dicht be

bouwd is, wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht 

het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgas

winning toeneemt in een gebied met zo veel kassen waarin honderden 

mensen dagelijks werken. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. 

Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor 

glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 

zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de 

laatste restjes aardgas uit de bodem te halen. Liever laten we de bronnen 

beschikbaar voor toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer 

nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bron

nen (fossielloos) Ondergetekende is van mening dat het steken van zo 

veel effort in het winnen van de laatste restjes aardgas in Westland beter 

besteed kan worden aan het ontwikkelen van duurzame alternatieve en 

innovatieve energiebronnen. Dat levert de lokale stakeholders en inwo

ners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 

de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 

wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 

NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge

noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 

meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. 

Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 

meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 

geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 

schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit, maar 

voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 

instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 

lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 

schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 

instantie, zoals dat ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 

grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 
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6. Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over aftakelen. 

Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge

fakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete

kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van 

laagfrequente geluidsgolven van pompen op het NAM-terrein. Inwoners 

uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 

De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 

wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 

dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

8. Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 

kunnen geen garanties gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk 

het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 

gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 

De door NAM aangegeven voorziene bodemdaling is voor Westland niet 

uitgezocht, maar betreft algemene informatie en verschilt sterk per loca

tie. Had wel moeten gebeuren. 

Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 

risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe

ten worden. 

De monitoring van de effecten van de voorziene en reeds gedane 

gaswinning in Westland is nog niet gereed. 

Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 

Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 

Niet onderzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 

Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig zijn en 

waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 

Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 

het ontwerp genoemd. 

In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 

plaatsing seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 

gedaan. 

Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 

toekomstige geothermie in Westland zijn, wat de effecten op het grond

water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitvoerig 

onderzocht moeten worden. 
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Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 

leiden tot schade aan gebouwen in Westland. Waarom wordt deze consta

tering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 

In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 

detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle wei

nig zekerheid geeft (locatie Monster waar door een derde werd vastge

steld dat er een lekkage was en verder weg Groningen). 

Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac

ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 

gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 

uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 

dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 

de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 

mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig .bezwaar _tegen de period.e_van_.het.jaar. .. _ 

van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 

0 ergetekende vind dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

Ondergetekende is woonachtig te 's-Gravenzande en dus in het gebied wat direct 

getroffen wordt door de fracking / winning. Alle gevaren en risico's gelden dan 

ook en ondergetekende is rechtstreeks belanghebbende. 
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GROEN MAASSLUIS 
Aan: Ministerie van Economische zaken en ktimaat lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 2250AE Voorschoten 

Zienswijze winningsvergunning NAM, winningsplan Gaag-Monster. 21 JUL 2018 

Geachte Minister, Geachte medewerkers Ministerie van Economische zaken en klimaat, 

Na ons zorgvuldig te hebben verdiept in uw Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 

Gaag-Monster en alle informatie die hierover beschikbaar was, willen wij u met klem 

verzoeken om de NAM géén nieuwe gaswinningsvergunning toe te kennen. 

0021 

GroenLinks Maassluis is voorstander van het afbouwen van álle vormen van gaswinning, en 

volledig over te gaan naar het gebruik van herwinbare energiebronnen, zoals zon en wind. 

In ons gebied - het veld Gaag-Monster treft ook Maassluis - zou er gewerkt gaan worden 

met de fracking methode om daarmee de laatste restjes gas uit de grond te halen. De 

risico's voor mens en milieu bij het winnen van schaliegas middels fracking (waarbij 

chemische middelen in de bodem komen) zijn voor ons onaanvaardbaar. 

De grote kans op trillingen en bevingen en de te verwachten extra bodemdaling zullen 

vrijwel zeker schade aanrichten voor de inwoners en bedrijven in Maassluis en onze 

buurgemeenten, dit is een risico dat wij onverantwoord vinden. 

Nu al heeft er door de jarenlange winning een flinke bodemdaling plaatsgevonden, en zelfs 

als men nu meteen zou stoppen met de winning is de verwachting dat de bodem nog 

minimaal enkele centimeters zal inklinken als gevolg van de eerdere winning. 

De kans op schade door méér bodemdaling en bevingen is extra risicovol in het mooie 

groene gebied dat tussen Maassluis en Vlaardingen ligt. Er staan daar omgeven door een 

prachtig natuurgebied eeuwenoude boerderijen en andere panden - die het jammer 

genoeg al zwaar te verduren zullen krijgen nu de Raad van State toestemming heeft 

gegeven om daar de Blankenburgtunnel met zes-baans snelweg te realiseren - de gevolgen 

van het winnen van schaliegas onder dit gebied zullen desastreus zijn! 

De NAM kan en wil geen enkele garantie geven dat dit alles niet zou gebeuren! 

De schade aan natuur en milieu kan niet overzien worden. Nu al is er milieuschade in ons 

gebied door het affakkelen. Wat de chemicaliën teweegbrengen in de bodem en in het 

grondwater baart ons grote zorgen. Ook hieromtrent kan de NAM ons niet geruststellen. 

Zelfs over de gevolgen - als er bij lekkage of andere calamiteiten water met chemicaliën zal 

vrijkomen - kan de NAM ons niet garanderen dat bijvoorbeeld ons drinkwater niet in 

gevaar zal komen, of anderszins voor milieuvervuiling zal zorgen. Dit is voor ons 

onacceptabel. 

Bladlvan2 
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In het recente verleden is gebleken dat de NAM zich niet als een betrouwbaar bedrijf 

opstelt. In het Gaag-Monster veld heeft zij haar vergunning voor de maximale hoeveelheid 

te winnen gas al met meer dan 300 procent overschreden. En diep triest dat er zelfs een 

dwangsom van het Staatstoezicht op de Mijnen voor nodig was om de gaswinning stop te 

zetten! Er is vanuit de NAM geen overleg geweest met uw Ministerie, noch met het 

Staatstoezicht op de Mijnen over deze overschrijdingen. Dat houdt dus in dat de NAM de 

capaciteit van hun installaties voor de extra gaswinning op eigen houtje hebben aangepast 

en opgevoerd. 

Hiermee is wel duidelijk dat de NAM de vergunning verlenende overheden absoluut niet 

serieus neemt. 

Ook weten wij dat klachten (over o.a. geluidsoverlast en affakkelen) van omwonenden en 

bedrijven gebagatelliseerd worden door de NAM. 

De overlast die omwonenden en bedrijven nu al ondervinden door het geluid (dag en 

nacht) van de NAM- installaties, zal bij de fracking methode sterk toenemen omdat er meer 

locaties binnen het gebied komen waar dit gaat plaatsvinden. 

Problematiek vinden we dat de NAM onze samenleving niet kan geruststellen, geen 

garanties kan geven dat schade niet ontstaat en zich niet betrouwbaar opstelt. 

Kortom, geeft u alstubffeft géén nieuwe vergunning voor gaswinning, sta niet toe dat er 

fracking plaats gaat vinden voor het winnen van schaliegas. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie en Bestuur 

GROENLINKS MAASSLUIS. 

Correspondentie graag naar: 

GroenLinks Maassluis 

 

 

 

Blad 2 van 2 

Maassluis, 20-07-2018. 

Fractievoorzitter 
GroenLinks Maassluis 

Bestuursvoorzitter 
GroenLinks Maassluis 
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Aan: Ministerie van Economische zaken en klimaat lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 2250AE Voorschoten 

Zienswijze winningsvergunning NAM, winningsplan Gaag-Monster. 

Beste mensen, 

0022 

2 4 JUL 2019 

Ondergetekenden, beide inwoners van Maassluis, verzoeken u om géén nieuwe gaswinni ngsvergunning in dit gebied 

toe te kennen aan de NAM. 

Onze motivatie: 

Wij zijn van mening dat er geen gaswinning op land meer moet plaatsvinden, gezien de vele moeilijkheden die in het 

verleden op verschillende locaties hebben plaatsgevonden, en zéker de fracking methode om schaliegas te winnen 

niet als veilig kan worden beschouwd. 

De NAM kan geen enkele zekerheid geven over de verdere bodemdaling en over mogelijke trillingen en bevingen in 

ons gebied, bovendien zou er met chemicaliën in de bodem gewerkt gaan worden en de gevolgen daarvan -

bijvoorbeeld aantasting/vergiftiging van de bodem en het grondwater, mogelijk ook een probleem voor ons 

drinkwater - op langere termijn zijn niet te voorspellen. 

Daarom: Geen chemicaliën in onze bodem! 

Ook het affakkelen zoals dat nu al steeds vaker gebeurd, zorgt voor milieuschade, en mensen die in de nabijheid van 

de pompen wonen en werken ondervinden veel hinder van het geluid dat daarmee (ook 's nachts) gepaard gaat. 

De verwachting is dat dit als de fracking methode wordt toegepast, nog erger gaat worden. 

Daarbij komt dat wij de NAM geen vertrouwenswaardige uitvoerder vinden - dit bedrijf heeft in de afgelopen jaren 

de toegestane hoeveelheid gaswinning fors overschreden, in ons gebied met meer dan 300 procent! 

Het gebied waaruit gas gewonnen wordt strekt zich uit van de Noordzee tot aan grofweg de Krabbeplas in 

Vlaardingen. Ook een deel binnen de gemeentegrenzen van Maassluis. De begrenzing van het winningsgebied op de 

plattegrond mag wel wat ruimer genomen worden omdat de gevolgen van de winning ook kilometers buiten het 

aangegeven gebied merkbaar kunnen zijn. 

In het Westland bestaan grote zorgen over bodemdaling en trillingen onder het kwetsbare glastuinbouw- gebied. 

Kleine bevingen zouden daar al een enórme schade als gevolg kunnen hebben. Verder liggen er in dit gebied veel 

gemeentes/woonkernen en verspreide bedrijven, gebouwen, landerijen en woningen, die allemaal te maken kunnen 

krijgen met schade door verdere bodemdaling en bevingen/trillingen. 

De bodemdaling in het gaswingebied is nu al fors te noemen, en zal - als er nu gestopt wordt met de winning - als 

gevolg van de jarenlange winning nóg wat verder dalen. Méér bodemdaling kunnen we niet hebben en is 

onverantwoord voor de waterhuishouding, de infrastructuur, én mensen die in het gebied wonen en werken. 

Extra bezorgd zijn wij voor het groene gebied ten oosten van Maassluis. In de polder en langs de Zuidbuurt staan 

hele oude panden. Verschillende boerderijen uit de 1se eeuw, die op huiden zijn gebouwd. Deze panden krijgen het 

- als de aanleg van die vermaledijde Blankenburgtunnel door gaat - al zwaar te verduren, en extra verzakking of 

bevingen door de gaswinning zou wel eens de nekslag kunnen zijn voor dit culturele erfgoed. 

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

Maassluis, 13 juli 2018. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 1 2250 AE Voorschoten 

Maasluis, 06-07-2018, 

Betreft: bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden 

Geachte heer/mevrouw, 

2 4 JUL 2019 

Ondergetekende, , geboren op  en wonende aan de  

, maakt hierbij bezwaar tegen het besluit van 27 juni 2018, 

betreffende gaswinning Gaag-Monster. Waarvan de kennisgeving is gepubliceerd in de 

Staatscourant 2018 nr. 35825 27 juni 2018. 

Het besluit kan digitaal ingezien worden via: https://tinyurl.com/y7agjzmd. 

Ik kan mij niet verenigen met dit besluit, omdat door gaswinning mijn woning mogelijk schade 

kan ondervinden wegens de onvoorspelbare bodemdaling. De schattingen van de daling lopen 

al jaren uiteen en het is niet te voorspellen hoe groot deze daling zal zijn maar dat de bodem 

zal dalen staat vast. De daling kan tot aardbevingen leiden die mogelijk schade berokkent aan 

mijn woning. De situatie in Groningen waar vele huiseigenaren schade ondervinden aan hun 

eigendom als gevolg van de gaswinning en dit eigendom in waarde daalt, geeft mij reden tot 

ernstige bezorgdheid over de lange termijn gevolgen voor mijn woning en leefomgeving. 

Ik verzoek u met klem te beslissen deze gaswinning te stoppen. 

Ik verzoek u mij daarom, naast een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift, op grond van 

art. 6:6 Awb een redelijke termijn te stellen waarbinnen de nadere gronden van het 

bezwaarschrift kenbaar moeten worden gemaakt. 

Ook ontvang ik graag met deze ontvangstbevestiging afschriften van alle relevante stukken die 

op bovengenoemde beslissing betrekking hebben. Voor zover hier kosten aan verbonden zijn 

verzoek ik u deze kosten in eerste instantie te verhalen op de financieel begunstigde van de 

gaswinning en in tweede instantie, alvorens u de stukken naar mij toestuurt en hier voor mij 

kosten aan verbonden zijn, eerst telefonisch contact met mij op te nemen. 
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datum 

9 juli 2018 
onderwerp 

zienswijzen ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 
uw kenmerk 

DGETM-EO/ 18145961 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Geachte heer, mevrouw, 

2 7 JUL 2018 

Op 28 juni 2018 is het ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster gepubliceerd. 

0024 

Wij hebben het plan ingezien en willen u middels deze brief op de hoog1e stellen van onze zienswijze. 

Het ontwerp besluit !a.'!t de èoelsteUint; .zien v:iJ1 à� gas'vinn ing hl !1et gebied Gaag-Monster tot .202� 
Volgens de plankaart die bij het het ontwerpbesluit is gevoegd ligt het winningsgebied onder dan wel 
binnen het invloedsgebied onze koopwoningen. 

Uit het winningsplan van de NAM blijkt dat er bodemdalingen door gaswinning ontstaan. 
Uit het winningsplan blijkt eveneens dat het risico op aardbevingen niet kan worden uitgesloten. 

Voor de schaderegeling wordt in het document Aanvraag Instemming Winningsplan par. 8.8 
vetwezen naar de algemene website van de NAM. De schaderegeling op de website is onduidelijk, 
algemeen en ons inziens niet toereikend. De NAM dient volledige verantwoordelijkheid te nemen voor 
e.v. schade door haar activiteiten. 

Onze zienswijze is dat er bij dit besluit een betere borging dient te worden opgenomen waarin alle e.v. 
schade die kan ontstaan door de gaswinning aan personen enJof onze bezittingen onvoonvaardel ijk 
word t vergoed. Dit betreft voor bezittingen niet alleen kosten voor herstel van direc te schade maar 
bijvoorbeeld ook waardevermindering als gevolg van imagoverlies. 

Verder zou er een scenario moeten worden opgenomen voor het geval de verwachtte bodemdaling 
enJof seismografische activiteit boven de verwachte waarden komt. 

Hoogachtend, 

 

 
 

 

Handtekening: 
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Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Maasland, 24 juli 2018 

Betreft: Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 

2 7 JUL ZUltJ 

Wij willen graag onze zienswijzen tegen het uitbreiden van de gaswinning in Midden-Delfland en 

Westland kenbaar maken: 

• Er is veel te weinig gecommuniceerd met de bewoners in het gebied, dit is een schandelijke 

manier van doen. Er kan een zienswijze ingediend worden precies in de zomervakantie. Nooit 

iets gehoord vanuit de gemeente. Deze beslissingen worden over ons hoofd heen genomen. 

Eenmaal is er een Kennisgeving van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

gepubliceerd in het plaatselijke blad. (28 juni) 

• Het Westland en Midden-Delfland willen geen 2e "Groningen" worden. Is er echt nog niet 

geleerd hoe je met inwoners om moet gaan? 

• We moeten van het "gas af', waarom dan toch deze moeilijke plekken ontginnen met de 

breuklijnen die er zijn in dit gebied. 

• Importeren van "groene energie" uit het buitenland is mogelijk tot de tijd dat er minder gas 

nodig is en waarschijnlijk niets duurder dan gas uit deze moeilijk bereikbare gasveldjes. 

• Intensiveren van de gaswinning is een extra kans op calamiteiten. 

• Meer investeren in alternatieve energiebronnen en campagnes voor "ouderwets bezuinigen 

van energie" 

• Staat het kleine beetje gas wel gunstig tegenover de gevaren voor de voedselproductie en 

economie van de regio 

• Veel gevaren in deze intensief bewoonde en bewerkte regio, zoals 

o verzakkingen van de bodem (bewoningsgraad is hoog, er zijn veel bedrijven, 

transportcentrum, en veel glastuinbouw), 

o vervuiling van bodem en water door chemicaliën bij fracken en andere ongelukken, 

gezond zoet water is van levensbelang 

• Deze gevaren hebben niet alleen impact op het welbevinden van de mensen, maar ook de 

economie zou er behoorlijk door geschaad kunnen worden mochten er calamiteiten ontstaan 

• Nu al veel hinder door laag-frequente geluiden tijdens avond en nacht. Slaapverstoringen zijn 

er al genoeg door de toegenomen luchtvaart vanaf Zestienhoven, er hoeft niets meer bij. 

• Als er schade optreedt, wie toont aan wie er verantwoordelijk is. 
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• Wie staat garant voor de veiligheid, zijn deze calamiteiten verzekerbaar? 
• Is er nagedacht over calamiteiten die op zouden kunnen treden bij de dijken en bijv. de 

Maesla ntkering. 
• Gaat gaswinning interfereren met geothermie, is straks de bodem een grote gatenkaas? 

Wij vertrouwen erop dat de inbreng van ongeruste burgers ter harte genomen wordt en dat 
voortaan duidelijke communicatie een sleutelwoord wordt bij dit soort belangrijke besluiten . 
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3141 AK Maassluis 
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24282074 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Onze ref.: 18.22/ms 

Maassluis, 27 juli 2018 

Z 8 JUL Z018 

Betreft: Zienswijze voorgenomen gasboringen Monster/Gaag/De Lier 

Geachte heer/mevrouw, 

Volgens de adviesbrief van Maassluis van 5 april j.I. is er alleen door gemeente 
Maassluis gevraagd om voorwaarden betreffende de (niet meetbare) 
bodemdaling. 
De VBBM, als vertegenwoordiger van de Maassluise bewonerscommissies en 
burgers , is z:eer verontrust dat de gemeente geen nieuwe zienswijze wenst in te 
dienen tegen deze nieuwe plannen die ter inzage liggen. Het is een misvatting 
dat men dan later in beroep kan gaan tegen de nieuwste plannen. 
Wat onze bestuurders gemakshalve vergeten, is dat je alleen in beroep kan 
gaan tegen argumenten waarover je een zienswijze hebt ingediend! 
Waar wij zorgen over hebben zijn de eventuele gevolgen van de bodemdaling, 
hoe wordt het risico berekend? Alleen op basis van statistieken en budget? 

Droogtegevoelige dijken 

Droogte is een geleidelijk oplopend proces. Dat geldt ook voor de gevolgen 
die droogte heeft voor onze keringen. Onze dijkinspecteurs houden de situatie 
daarom goed in de gaten. Dijken waar vorig jaar reparaties zijn uitgevoerd naar 
aanleiding van scheurvorming, worden al weer extra nagelopen .. Waar nodig 
ondernemen zij actie. Vanaf vorige week zijn de dijkinspecties uitgebreid naar 
allo droogtegevoelige dijken. (Hoogheemraadschap Delfland) 

De stijgende zeespiegel, bodemdaling (gaswinninglinklinkend veen/aanleg 
blankenburgtunnel) kan hel zakken en scheuren van dijken veroorzaken. 

Bij de aanleg Hoekse Lijn, waren ook problemen met verzakkingen in 
Vlaardingen op het tracé. Dit kan ernstige consequenties hebben voor de metro, 
ter hoogte van het Balkon of in West. 
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VBBM 

Samenvatting: 

De brief van RW aan de minister vermeldt: " In het kustfundament leidt 
bodemdaling tot een tekort aan zandvolume dat nodig is om de kustveiligheid te 
handhaven. In het algemeen zal dit tekort aan volume moeten worden 
aangevuld." 

Wij verzoeken u de effecten van extra bodemdaling in relatie tot de 
veiligheid van het kustfundament nader uit te werken en de resultaten met 
Rijkswaterstaat te delen. Zijn deze bekend en gecommuniceerd? 

De brief van Sodm vermeldt : "velden Gaag/Monster/Maasdijk zijn velden uit de 
2e categorie waarbij extra maatregelen nodig zijn" 
De NAM heeft beloofd voor eind 2017 een seismisch risicobeheersplan op te 
stellen en met Sodm te bespreken. Dit was in februari 2018 nog niet gebeurd. 
Sodm adviseert de minister binnen 3 maanden na publicatie van ontwerp 
bestemmingplan NAM te verplichten de detectie-activiteit voor bevingen te 
verbeteren, omdat categorie Il een reëel risico voor bevingen betekent, met 
schade voor gebouwen. De NAM heeft dus tijd tot 28 september a .s. 

Wat is de stand van zaken? De productie is al in gang. 
In de brief van 26 april van de provincie ZH krijgt de minister het advies, dat het 
riscobeheersplan een adequaat seismisch monitorend netwerk dient te bevatten . 

Het blijkt dat dit KNMI netwerk in de regio nog niet voldoet aan de voorwaarden. 
Ook blijkt er met grote regelmaat te worden afgefakkeld wat ook risico's met zich 
meebrengt. 

Conclusie: 

De bewonerscommissies en veel Maassluise burgers zijn TEGEN de 
voorgenomen boringen en winning van de NAM omdat: 
Zowel RW, als Sodm, als de Provincie vinden, dat er: 
- Te veel onduidelijkheden zijn over het hoe en de hoeveelheid te winnen gas. 
- De gevolgen voor o.a. het milieu en de veiligheid van de burgers niet duidelijk 

zijn. 
- Er onvoldoende verklaringen zijn en onvoldoende maatregelen zijn genomen 

om schade aan o.a. gebouwen te registreren en de kustveiligheid te 
handhaven. 

Wij vinden dat de veiligheid en de gezondheid van de bevolking zwaarder dient 
te wegen dan financiële belangen. Ergo dat naast schade aan gebouwen er ook 
mensen gevaar kunnen lopen bv door verzakkende dijken en spoortracé. 
Bovendien is er al genoeg overlast door problemen van de verkeerdruk A20, 
mede door de aanleg Blankenburg tunnel en het ontbreken van een 
geluidsscherm. 
De hoeveelheid fijnstof neemt toe, denk aan ook aan het affakkelen en de 
schade aan het milieu door chemicaliën (af en toe een track) maar ook de 
verzilting doordat door bodemdaling het zeewater verder kan doordringen, 
hetgeen niet strookt met de "vergroening" c.q. het vigerende beleid. 

Wij zien uw schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet. 
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ZIENSWIJZE VOORGENOMEN GASBORINGEN MONSTER/GAAG/DELIER/MAASDIJK. 

Maassluis 27 Juli 2018 2 B JUL 2016 

Volgens de adviesbrief van Maassluis van 5 april j.I. is er alleen door gemeente Maassluis gevraagd om voorwaarde 

betreffende de (niet meetbare) bodemdaling. Ik ben zeer verontrust dat de gemeente geen zienswijze wenst in te 

dienen tegen deze nieuwe plannen die ter inzage liggen. Het is een misvatting dat men dan later in beroep kan gaan 

tegen de nieuwste plannen. Wat onze bestuurders gemakshalve vergeten is, dat je alleen in beroep kan gaan tegen 

argumenten waarover je een zienswijze hebt ingediend! Waar ik OOK zorgen over heb is: de eventuele gevolgen van 

de bodemdaling, hoe wordt het risico berekent? Puur met statistieken en budget? 

1 Droogtegevoelige dijken Droogte is een geleidelijk oplopend proces. Dat geldt ook voor de gevolgen die droogte 

heeft voor onze keringen. Onze dijkinspecteurs houden de situatie daarom goed in de gaten. Dijken waar vorig jaar 

reparaties zijn uitgevoerd naar aanleiding van scheurvorming lopen we al extra na. Waar nodig ondernemen we 

actie. Vanaf vorige week zijn de dijkinspecties uitgebreid naar alle droogtegevoelige dijken. (Hoogheemraadschap 

Delfland) 

2 Wat als, mede door de stijgende zeespiegel, bodemdaling (gaswinning/inklinkend veen/aanleg blankenburg 

tunnel) dijken zakken/scheuren? 

3 Bij de aanleg Hoekse Lijn, waren ook problemen met verzakkingen in Vlaardingen op het tracé, wat als de metro 

ontspoort bij bv Het Balkon of in West? Samenvatting: Gezien de brief van Rijkswaterstaat aan de minister: "In het 

kustfundament leidt bodemdaling tot een tekort aan zandvolume dat nodig is om de kustveiligheid te handhaven. In 

het algemeen zal dit tekort aan volume moeten worden aangevuld Ik verzoek u de effecten van extra bodemdaling 

in relatie tot de veiligheid van het kustfundament nader uit te werken en de resultaten met Rijkswaterstaat te delen. 

Zijn deze er en zijn ze bekend en gecommuniceerd?" Gezien de brief van Staatstoezicht op de mijnen (Sodm): 

"Velden Gaag/Monster/Maasdijk zijn velden uit de Ze categorie waarbij extra maatregelen nodig zijn" De NAM heeft 

beloofd vóór eind 2017 een seismisch risicobeheersplan op te stellen en met Sodm te bespreken Dat was in februari 

2018 nog niet gebeurd. Sodm adviseert minister binnen 3 maanden na publicatie van ontwerp bestemmingplan 

NAM te ve rplichten de detectie activiteit voor bevingen te verbeteren, omdat categorie Il een reeël risico voor 

bevingen betekent mét schade voor gebouwen. De NAM heeft dus tijd tot 28 september a.s .. Hoe is de stand van 

zaken? De productie is al in gang.In de brief van 26 april van de provincie ZH krijgt de minister het advies, dat het 

riscobeheersplan een adequaat seismisch monitorend netwerk dient te bevatten . Het blijkt dat dit KNMI netwerk in 

de regio nog niet voldoet aan de voorwaarden. Ook blijkt er met grote regelmaat te worden afgefakkeld wat ook 

risico's met zich meebrengt. 

Conclusie: Ik ben TEGEN de voorgenomen boringen en winning van de NAM omdat: Zowel RW, als Sodm, als de 

Provincie vinde n dat er: 

Te veel onduidelijkheden zijn over hoe en de te winnen hoeveelheid gas, en de gevolgen voo r o.a. het milieu en de 

veiligheid van de burgers Er onvoldoende verklaringen zijn en onvoldoende maatregelen zijn genomen om de 

schade aan gebouwen te registreren en om de kustveiligheid te handhaven. 

Ik vindt dat de veiligheid en de gezondheid van de bevolking zwaarder dient te wegen dan financiële belangen, ergo 

dat naast schade aan gebouwen er ook mensen gevaar kunnen lopen bv door verzakkende dijken en spoortracé, en 

er al genoeg overlast/problemen zijn door verkeersdruk van de A20 mede door aanleg Blankenburg tunnel en het 

ontbreken van een Geluidsscherm, waardoor de uitstoot van fijnstof verder toeneemt. Denk ook aan het affakkelen 

en de schade aan het milieu door chemicaliën (af en toe een frack) maar ook de verzilting doordat door bodem daling 

het zeewater verder kan doordringen, hetgeen niet strookt met de"ver o ning" c.q. het vigerende beleid. 

Hoogachtend,    
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Juist omdat we dit nu kunnen voorkomen, is een vergunning voor de NAM voor ons onacceptabel: Zo 

komen we in dezelfde situatie terecht als Groningen: de NAM maakt alles kapot en strijkt de winst 

gauw op. De reparaties worden getraineerd en uiteindelijk neergelegd bij de overheid en de 

belastingbetalende burger. 

De NAM kan en wil geen enkele garantie geven dat dit alles niet gaat gebeuren! Wel geven ze de 

garantie dat ze zo veel mogelijk gas uit de bodem zullen halen. We hebben de gevolgen van die 

ambitie in Groningen gezien en dat willen we hier vermijden. Daarbij toont de stillegging van februari 

2018 dat de NAM zich weinig gelegen laat liggen aan welke vorm van regelgeving of belemmering. 

Een vergunning met strikte regels voor de NAM zal dus worden opgevat als een uitnodiging tot 

oprekking en overtreding. Als de NAM het afgelopen jaar in het Gaag-Monster veld haar vergunning 

voor de maximale hoeveelheid te winnen gas al met meer dan 300% overschreden en als er zelfs een 

dwangsom van het Staatstoezicht op de Mijnen voor nodig is om de gaswinning stop te zetten, dan 

kun je concluderen dat elke afspraak met de NAM bijvoorbaat al niet houdbaar is. 

Hiermee is wel duidelijk dat de NAM de vergunning verlenende overheden absoluut niet serieus 

neemt. 

Wij vinden dat de NAM onze samenleving niet kan geruststellen, geen garanties kan geven dat er 

geen schade ontstaat en heeft zich niet betrouwbaar getoond. Kortom, geeft u alstublieft géén 

nieuwe vergunning voor gaswinning, sta niet toe 'dat er fracking plaats gaat vinden voor het winnen 

van schaliegas. Stel de belangen van de burgers boven de belangen van de NAM. 
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Bewonerscommissie VERTO 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag/Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Dl AUG 2018 

Betreft zienswijze voorgenomen gasboringen Gaag/Monster/De Lier 

Maassluis, 31 juli 2018 

Geachte dames/heren, 

Volgens de adviesbrief van Maassluis van 5 april j.I. is er alleen door gemeente Maassluis 

gevraagd om voorwaarde betreffende de (niet meetbare) bodemdaling. 

Wij(burgers) zijn zeer verontrust dat de gemeente geen nieuwe zienswijze wenst in te 

dienen tegen deze nieuwe plannen die ter inzage liggen. Het is een misvatting dat men dan 

later in beroep kan gaan tegen de nieuwste plannen. 

Wat onze bestuurders gemakshalve vergeten is, dat je alleen in beroep kan gaan tegen 

argumenten waarover je een zienswijze hebt ingediend! 

Waar wij als burgers OOK zorgen over hebben is : de eventuele gevolgen van de 

bodemdaling, hoe wordt het risico berekent? Puur met statistieken en budget? 

Droogtegevoelige dijken 
Droogte is een geleidelijk oplopend proces. Dat geldt ook voor de gevolgen die droogte heeff 

voor onze keringen. Onze dijkinspecteurs houden de situatie daarom goed in de gaten. Di1ken 

waar vonq jaar reparaties zijn uitqevoerd naar aanletdtnq van scheurvorminq lopen we al extra 

na. Waar nodig ondernemen we actie. Vanaf vorige week zijn de dijkinspecties uitgebreid naar 

alle droogtegevoelige dijken. (Hoogheemraadschap Delfland) 

Wat als, mede door de stijgende zeespiegel, bodemdalinq (qaswinninq/inklinkend veen/aanleq 

blankenburgtunnel) dijken zakken/scheuren? 
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Bij de aanleg Hoekse Lijn, waren ook problemen met verzakkingen in Vlaardingen op het 

tracé, wat als de metro ontspoo1t bij bv Het Balkon of 1n West? 

Samenvatting: 

Gezien de brief van RW aan de minister :" In het kustfundament leidt bodemdaling tot een 

tekort aan zandvolume dat nodig is om de kustveil1g� eid te handhaven. In het algemeen zal 

dit tekort aan volume moeten worden aangevuld Ik verzoek u de effecten van extra 

bodemdaling in relatie tot de veiligheid van het kustfundament nader uit te werken en de 

resultaten met Rijkswaterstaat te delen. Zijn deze er en zijn ze bekend en gecommuniceerd? 

Gezien de brief van Sodm: "velden Gaag/Monster/Maasdijk zijn velden uit de 2e categorie 

waarbij extra maatregelen nodig zijn" 

De NAM heeft beloofd voor eind 2017 een seismisch risicobeheersplan op te stellen en met 

Sodm te bespreken dat was in februari 2018 nog niet gebeurd. 

Sodm adviseert minister binnen 3 maanden na publicatie van ontwerp bestemmingplan NAM 

te verplichten de detectie activiteit voor bevingen te verbeteren, omdat categorie Il een reeël 

risico voor bevingen betekend met schade voor gebouwen. De NAM heeft dus tijd tot 28 

september a.s .. Hoe is de stand van zaken? De productie is al in gang. 

In de brief van 26 april van de provincie ZH krijgt de minister het advies, dat het 

riscobeheersplan een adequaat seismisch monitorend netwerk dient te bevatten. Het blijkt 

dat dit KNMI netwerk in de regio nog niet voldoet aan de voorwaarden. 

Ook blijkt er met grote regelmaat te worden afgefakkeld wat ook risico's met zich 

meebrengt. 

Conclusie: 

De bewonerscommissie en vele burgers met ons zijn TEGEN de voorgenomen boringen en 

winning van de NAM omdat: 

Zowel RW, als Sodm, als de Provincie vinden dat er: 

Te veel onduidelijkheden zijn over hoe en de te winnen hoeveelheid gas, en de gevolgen 

voor o.a. het milieu en de veiligheid van de burgers 

Er onvoldoende verklaringen zijn en onvoldoende maatregelen zijn genomen om de schade 

aan gebouwen te registreren en om de kustveiliqhe1d te handhaven 

Wij vinden dat de veiligheid en de gezondheid van de bevolking zwaarder dient te wegen 

dan financiële belangen, ergo dat naast schade aan gebouwen er ook mensen gevaar kunnen 

lopen bv door verzakkende dijken en spoortracé, zeker in een druk bevolk gebied met veel 

zware industrie in de regio, waar, mocht er calamiteiten optreden de impact en de 

emotionele en overige schade vele malen groter zullen zijn dan in het noorden. 

En er al genoeg overlast/problemen zijn door verkeersdruk A20 mede door aanleg 

blankenburg tunnel en het ontbreken van een geluidsscherm, fûnstof neemt toe, denk aan 

ook aan het affakkelen en de schade aan het milieu door chemicaliën (af en toe een frack) 
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maar ook de verzilting doordat door bodemdaling het zeewater verder kan doordringen, 

hetgeen niet strookt met de "vergroening" c.q. het vigerende beleid. 

Bestuur Bewonerscommissie Verto 

BCV 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Gaag/Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

01 AlJG 2018 

Betreft zienswijze voorgenomen gasboringen Monster/Gaag/Delier 

Maassluis, 31 juli 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij(burgers) zijn zeer verontrust dat de gemeente geen nieuwe zienswijze wenst in te 

dienen tegen deze nieuwe plannen die ter inzage liggen. Het is een misvatting dat men dan 

later in beroep kan gaan tegen de nieuwste plannen. 

Wat onze bestuurders gemakshalve vergeten is, dat je alleen in beroep kan gaan tegen 

argumenten waarover je een zienswijze hebt ingediend! 

Waar wij als burgers OOK zorgen over hebben is: de eventuele gevolgen van de 

bodemdaling, hoe wordt het risico berekent? Puur met statistieken en budget? 

Droogtegevoelige dijken 
Droogte is een geleidelijk oplopend proces. Dat geldt ook voor de gevolgen die droogte heeft 

voor onze keringen. Onze dijkinspecteurs houden de situatie daarom goed in de gaten. Dc1ken 

waar vorcq 1aar reparaties zijn Llltqevoerd naar aanleidcnq van scheurvorminq lopen we al extra 

na. Waar nodig ondernemen we actie. Vanaf vorige week zijn de dijkinspecties uitgebreid naar 

alle droogtegevoelige dijken. (Hoogheemraadschap Delfland) 

Wat als, mede door de sti1qende zeespieqel, bodemdalinq (qaswinninq/inklinkend veen/aanleq 

blankenburqtunnel) diïken zakken/scheuren? 

Bij de aanleg Hoekse Lijn, waren ook problemen met verzakkingen in Vlaardingen op het 

tracé, wat als de metro ontspoort b11 bv Het Balkon of in West? 

Samenvatting: 

Gezien de brief van RW aan de minister :" In het kustfundament leidt bodemdaling tot een 

tekort aan zandvolume dat nodig is om de kustveilrqhe1d te handhaven. In het algemeen zal 

dit tekort aan volume moeten worden aangevuld Ik verzoek u de effecten van extra 

bodemdaling in relatie tot de veiligheid van het kustfundament nader uit te werken en de 

resultaten met Rijkswaterstaat te delen. Zijn deze er en zijn ze bekend en gecommuniceerd? 
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Gezien de brief van Sodm : "velden Gaag/Monster/Maasdijk zijn velden uit de 2e categorie 

waarbij extra maat1eqelen nodig zijn" 

De NAM heeft beloofd voor eind 2017 een seismisch risicobeheersplan op te stellen en met 

Sodm te bespreken dat was in februari 2018 nog niet gebeurd. 

Sodm adviseert minister binnen 3 maanden na publicatie van ontwerp bestemmingplan NAM 

te verplichten de detectie activiteit voor bevingen te verbeteren, omdat categorie Il een reeël 

risico voor bevingen betekend met schade voor gebouwen. De NAM heeft dus tijd tot 28 

september a.s .. Hoe is de stand van zaken? De productie is al in gang. 

In de brief van 26 april van de provincie ZH krijgt de minister het advies, dat het 

riscobeheersplan een adequaat seismisch monitorend netwerk dient te bevatten. Het blijkt 

dat dit KNMI netwerk in de regio nog niet voldoet aan de voorwaarden. 

Ook blijkt er met grote regelmaat te worden afgefakkeld wat ook risico's met zich 

meebrengt. 

Conclusie: 

De bewonerscommissie en vele burgers met ons zijn TEGEN de voorgenomen boringen en 

winning van de NAM omdat: 

Zowel RW, als Sodm, als de Provincie vinden dat er: 

Te veel onduidelijkheden zijn over hoe en de te winnen hoeveelheid gas, en de gevolgen 

voor o.a. het milieu en de veiligheid van de burgers 

Er onvoldoende verklaringen zijn en onvoldoende maatregelen zijn genomen om de schade 

aan gebouwen te registreren en om de k Jstveil1qhe1d te handhaven 

Wij vinden dat de veiligheid en de gezondheid van de bevolking zwaarder dient te wegen 

dan financiële belangen, ergo dat naast schade aan gebouwen er ook mensen gevaar kunnen 

lopen bv door verzakkende dijken en spoortracé, zeker in een druk bevolk gebied met veel 

zware industrie in de regio, waar, mocht er calamiteiten optreden de impact en de 

emotionele en overige schade vele malen groter zullen zijn dan in het noorden. 

En er al genoeg overlast/problemen zijn door verkeersdruk A20 mede door aanleg 

blankenburg tunnel en het ontbreken van een geluidsscherm, fijnstof neemt toe, denk aan 

ook aan het affakkelen en de schade aan het milieu door chemicaliën (af en toe een track) 

maar ook de verzilting doordat door bodemdaling het zeewater verder kan doordringen, 

hetgeen niet strookt met de "vergroening" c.q. het vigerende beleid. 

Hoogachtend, 
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ChristenUnie 

Aan het Ministerie van Economische zaken en klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Monster 

Postbus 248 
0 3 AUG 2018 

2250 AE Voorschoten. 

Maassluis 1 augustus 2018 

Zienswijze Winningsplan Gaag-Monster. 

Geachte heer/ mevrouw, 

De fractie van de ChristenUnie Maassluis wil met deze zienswijze haar zorgen 
uitspreken over uw voorgenomen aanvraag Instemming Winningsplan Gaag
Monster. Hoewel geografische gezien de gasvoorkomens voor het grootste deel 
liggen in de aansluitende gemeenten Midden Delfland en het Westland krijgt ook 
Maassluis hiermee te maken. 

De NAM heeft aangegeven dat zij het laatste gas in het Westland naar boven wil 
halen door fracking een omstreden methode waarbij het risico bestaat op 
aardbevingen bodemdaling en vervuiling van het grondwater. Wij verzoeken u er 
voor te zorgen dat er garanties komen voor de woningen in de daarvoor in 
aanmerking komende wijken in Maassluis om eventuele schade door 
grondverzakkingen te kunnen verhalen op de NAM en het Rijk. De natuurlijke 
inklinking is nu al 2 centimeter per jaar en dat zal als gevolg van uw plannen tot 
gaswinning alleen maar meer kunnen worden. 

Ook willen wij dat er voldoende garanties worden ingebouwd die ervoor zorgen dat 
het grondwater niet vervuild. Daarbij willen wij u erop wijzen dat het gebied waar u 
winplannen heeft tot een van de dichtstbevolkte gebieden behoort. Het Westland met 
zijn vele kwetsbare kassen (die nu al kans lopen op beschadiging en persoonlijk 
letsel van mensen die daarin werken) behoort tot een van de belangrijke 
economische gebieden van Nederland. Ook schoon grondwater is van levensbelang 
voor dit tuinbouwgebied. 

Volgens de adviesbrief van 5 april jl. van de gemeente Maassluis is er door de 
gemeente Maassluis alleen gevraagd om voorwaarden betreffende de bodemdaling. 
Maar ook de droogte- gevoelige dijken in dit gebied lopen risico op scheurvorming en 
verzakking. In dit verband willen wij u verzoeken om ook rekening te houden met de 
risico's voor de dijken en daarvoor garanties in te bouwen. Mede met het oog op de 
stijgende zeespiegel in relatie met bodemdaling door gaswinning inklinkend veen en 
gevolgen door de aanleg van de Blankenburgtunnel. 
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In de brief van Rijkswaterstaat aan de Minister staat dat het kustfundament aangeeft 
dat bodemdaling zal leiden tot een tekort aan zandvolume dat nodig is om de 
kustveiligheid te kunnen handhaven. Wij verzoeken u de effecten van extra 
bodemdaling in relatie met de veiligheid van het kustfundament nader uit te werken 
en de resultaten daarvan te delen met Rijkswaterstraat. 

Op 22 augustus 2017 heeft onze fractie vragen gesteld over de gaswinning 
Gaaglocatie en andere locaties. Toen is naar aanleiding van de vraag van het 
Staatstoezicht over onrechtmatige overproductie ( Maasdijk 317% ) als antwoord 
gekomen dat de productie is stilgelegd. Hoe moeten wij nu dit winningsplan zien het 
gaat toch over dezelfde locatie? 

Op dit moment zijn er veel onduidelijkheden ik noem dan de volgende punten: 

De NAM heeft eind 2017 belooft om een seismisch risicobeheerplan op te stellen. 
Wat is daarvan nu de stand van zaken ? 

Ook is er een advies om de detectie activiteit voor bevingen te verbeteren. Kunt u 
aangeven wat daarvan nu de stand van zaken is ? 

Ook vinden Rijkswaterstaat en de Provincie dat er nog teveel onduidelijkheden zijn 
over de te winnen hoeveelheid gas en de gevolgen voor het milieu en de veiligheid 
van de bewoners in dat gebied. Er zijn op dit moment onvoldoende maatregelen 
genomen om de schade aan gebouwen, kassen en woningen te registreren en om 
de kustveiligheid te garanderen. 

De ChristenUnie is van mening dat de veiligheid en de gezondheid van burgers 
zwaarder dient te wegen dan alleen financiële belangen en wij u daarom verzoeken 
om tot een andere afweging te komen en niet over te gaan tot verdere gaswinning in 
dit gebied. 

Hoogachtend, 

Namens de fractie van de ChristenUnie Maassluis, 

Kunt u mij een bevestiging sturen dat de zienswijze door u is ontvangen. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

31 juli 2018 

Zienswijze winningsvergunning NAM 

Geachte heer, mevrouw, 

0 3 AUG 2018 

De politieke partij Westland Verstandig, de Vereniging Westland Verstandig en de 

Stichting Fractie Westland Verstandig wensen hierbij ook een zienswijze in te 

dienen tegen het voornemen een winningsvergunning te verstrekken aan de 

NAM. 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzagelegging van de winnings

vergunning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de 

verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in ·westland ver

sneld uit de bodem wil halen en daarvoor bovendien moet gaan fracken. 

Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 

bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 

zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van 

bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer

ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 
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divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bódem in Westland 

inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 

winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 

bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 

oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals inklinking van 

veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 

ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 

Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac

ceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de gaswinning. 

3. Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 

ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou 

dit kunnen versterken of rechtstreeks oorzaak kunnen zijn voor bevingen. 

Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril

lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin

gen uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 

van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 

ingedeeld als het gaat om bevingen. De ·kans op bevingen in Westland als 

gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere medede

lingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oor

zaken nog verhoogd wordt, wat niet is meegenomen in de rapporten. 

Juist in een regio die economisch van groot belang is en die dicht be

bouwd is, wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht 

het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgas

winning toeneemt in een gebied met zo veel kassen waarin honderden 

mensen dagelijks werken. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. 

Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor 

glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 

zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de 

laatste restjes aardgas uit de bodem te halen. Liever laten we de bronnen 

beschikbaar voor toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer 

nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bron

nen (fossielloos) Ondergetekende is van mening dat het steken van zo 

veel effort in het winnen van de laatste restjes aardgas in Westland beter 

besteed kan worden aan het ontwikkelen van duurzame alternatieve en 

innovatieve energiebronnen. Dat levert de lokale stakeholders en inwo

ners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 

de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 

wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 

NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge

noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 
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meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. 
Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 
meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 
geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over éen uniform 
schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit, maar 
voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 
instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 
lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 
schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 
instantie, zo�ls dat ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 
grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 

6. Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakelen. 
Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge
fakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete
kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van 
laagfrequente geluidsgolven van pompen op het NAM-terrein. Inwoners 
uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 
De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 
wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 
dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

8. Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 
kunnen geen garanties gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk 
het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 
gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 
De door NAM aangegeven voorziene bodemdaling is voor Westland niet 
uitgezocht, maar betreft algemene informatie 'en verschilt sterk per loca
tie. Had wel moeten gebeuren. 
Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 
risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe
ten worden. 
De monitoring van de effecten van de voorziene en reeds gedane 
gaswinning in Westland is nog niet gereed. 
Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 
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Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 

Niet onderzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 

Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig zijn en 

waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 

Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 

het ontwerp genoemd. 

In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 

plaatsing seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 

gedaan. 

Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 

toekomstige geothermie in Westland zijn, wat de effecten op het grond

water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitvoerig 

onderzocht moeten worden. 

Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 

leiden tot schade aan gebouwen in Westland. Waarom wordt deze consta

tering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 

In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 

detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle wei

nig zekerheid geeft (locatie Monster waar door een derde werd vastge

steld dat er een lekkage was en verder weg Groningen). 

Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac

ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 

gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 

uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 

dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 

de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 

mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig bezwaar tegen de periode van het jaar 

van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 

Ondergetekende vindt dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

Bij onze fractie zijn ook binnengekomen petities van Westlandse inwoners die 

tegen de NAM fracking gaswinning onder Westland zijn. U treft deze verklaringen 

bijgaand aan. Gezien de vele protesten die erin Westland zijn, moge ik u ook 

verzoeken af te zien van het verlenen van een vergunning en uw aanvankelijke 

besluit te heroverwegen. 
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Het betreft petities die zijn ingevuld door personen die tegen fracking zijn en die 

op twee na allen in Westland woonachtig zijn. Ik moge u verzoeken de petities 

bij uw h overweging te betrekken. 

Verstandig 

r iging Westland Verstandig 

Stichting Fractie Westland Verstandig 
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WESTLANDVERSTANDIG 

Petitie tegen NAM-fracking gaswinning onder Westland 

Wij vinden dat geen fracking gaswinning door de NAM onder Westland moet 

plaatsvinden. Door deze melding wordt de NAM en de minister van 

Economische Zaken gevraagd om de voorgenomen plannen te stoppen. 

Hiervoor kunt u tekenen door het formulier toe te zenden aan Prinses 

Julianastraat nr. 43a, 2671 EH te Naaldwijk per adres Westland Verstandig 

ofwel door op het Burgerkantoor aan de Prinses Julianastraat nr. 43a in 

Naaldwijk zelf uw handtekening te plaatsen op dinsdag, woensdag en 

donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. U kunt de formulieren ook tekenen 

op ons Burgerkantoor 's-Gravenzande op maandag, woensdag of vrijdag 

tussen 13.00 uur en 15.00 uur of stuur het formulier per mail terug 

naar 

Ik teken deze petitie: 

Voornaam: 

Achternaam:  
E-m�ilêc:1E��:  __ 

Straat en huisnummer:   
Postcode en plaats:    
Land:  
Geboortedatum:  
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpurit Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten. 

Vl?ardingen,29 juli 2018. 

L.S., 

0·4 AU& 1018 

Hierbij wil ik mijn zienswijze indienen op het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Gaag
Monster van uw Ministerie. 

U informeert onvolledig over de mogelijke schade die aan mijn woning kan ontstaan en het 

, herstellen.daarvan. 

U dient deze fout te.herstellen en de procedure opnieuw te starten, zodat We allemaal weten waar 
we aan toe zijn. 

De periode tot 8 augustus 2018 is natuurlijk ook belachelijk: veel mensen zijn met vakantie. 

0034 

Ook gezien de ervaringen in Groningen, zou het starten met gasvelden nooit meer moeten gebeuren, 
------ --

- ·iël<é(fii-ët in hët dichtÎ>�voÎkle Rijnmon:-dg�bied.-- -=�--=�- ��� - � - - . --- ------=-=�·-"----=--=--�� 

Nog even mijn eigen ervaring van een tijdje geleden. 

Ik woon in een 125-jarig hofje, het huis is niet onderheid maar gebouwd op' huiden . 

. Ik zat met een .van mijn buren in de woonkam�r, toen het opeen� leek of de muren naar buiten 
gedrukt wer_den. We hoorden een doffe dreun en de grond trilde.Ik zei nog : daar gaat mijn huis, het 
lij�t wel een aardbeving. 

Hier in Vlaardingen denken we altijd dat er iets is gebeurd in Pernis, maar een andere buurtbewoner 
had mijn ervaring gedeeld :het WAS een aardbeving. 

Bij inspectie van mijn huis bleken in de badkamer hier en daar de voegen ·tussen de. tegels 
eruitgevallen te zijn en er zat een scheur in het stucwerk. 

Ik verzoek u nu dan ook dringend van uw plannen af te zien, en verder eis ik- aangezien u belangen 
van Shell en NAM lijkt te prevaleren boven die van burgers : 

a, vooraf een beoordeling .van de kwetsbaarheid �n staat van mijn woning op uw kosten, door een 
door mij aan te wijzen bureau, inclusief een beoordeling van de ondergrond en aardplaten. 

b vooraf een garantie.van onmiddellijke aankoop en betaling van mijn woning door deStaat, tegen 
de vigerende marktwaarde.in onbeschadig�e staat zodra er in de periode.dat uw machinerie werkt, 
schade ontstaat. 
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Samenvattend: 

Ik ben van mening dat u alleen al op basis van bovenstaande argumenten en mijn ervaring af dient te 

zien van deze onzalige plannen. 

Hoogachtend, 

0034 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt winningsplan Gaag-Monster 

f1'4 AUG 2018 

Den Hoorn, 03-08-2018 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van de berichtgeving over het nieuwe plan met betrekking tot de gaswinning in onze 
woonomgeving wil ik u een aantal zaken onder de aandacht brengen. 
Wat ik mis in de berichtgeving en reacties van de verschillende partijen is het waterbeheer. 
De waterhuishouding staat al zeer onder druk door het wegpompen van water ivm de A4 tunnel. 

En daarbij nog de problematiek voor Delft van het grondwater door de voormalige gistfabriek. 
Deze beide zaken zijn al een probleem op zich, om verzilting tegen te gaan. 
Als daar nu ook nog de giftige chemicalien bij komen door het zogenaamde fracken dan kan het hele gebied 
straks voor onhoudbare problemen komen te staan. 
Denk hierbij ook aan de tuin- en landbouw. 

De breuklijnen die er zijn kunnen al een veel grotere bodemdaling teweeg brengen. 
En er bevindt zich ook een breuklijn die veel dieper ligt. 
In !talie is namelijk in de jaren zeventig een aardbeving geweest die wij in onze flat in de Debussystraat in 

Delft hebben gevoeld en gezien. De lampen hingen te zwaaien en het water golfde in het aquarium. Zie de 
geschiedenis op internet in deze. Er is dus ook al een grote breuklijn vanaf !talie. 
Volgens de NAM is er tot nu toe geen aardbeving in dit gebied geweest maar dat klopt dus niet 

Graag aandacht voor deze zaken. 
Bij voorbaat dank. 

cc Gemeenten Midden-Delfland, Rotterdam, Delft en Westland 

0035 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Vlaardingen, 3 augustus 2018 

L.S., 

04 AUG 2018 

Hierbij wil ik mijn zienswijze indienen op het ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 
van uw Ministerie. 

1. Vooraf: op uw posterpagina is toevalligerwijs de poster 'Als er toch mijnbouwschade optreedt' 
een doublure van de poster 'Hydraulische stimulatie' geplaatst. Hiermee informeert u 

onvolledig over datgene wat mij zeer aangaat,. namelijk hoe-u de mogelijke schade aan mijn 
woning gaat herstellen. Ik kan zo onvoldoende mijn zienswijze onderbouwen, en ik ben dan 
ook van mening dat u deze fout dient te herstellen en de procedure opnieuw dient te starten 
zodat betrokkenen goed geïnformeerd kunnen zijn. Toch al geen slecht idee,.aangezien dit 
zoals u misschien ontgaan is, een periode van schoolvakanties is. 

2. Het starten met gasvelden ·in bewoond gebied (en zelfs in onbewoond gebie,d) zou, gezien de 
ervaringen in Groningen niet meer moeten gebeuren. Zeker nu zoveel meer .met zonne- en 
windenergie en -opslag kan worden gerealiseerd. Zelfs een kolencentrale levert.minder 
toegevoegde milieuschade op. 

3. In uw stukken wordt aangegeven dat (. .. )"voor zover bekend. er-geen nadelige gevolgen zijn 
geweest voor mens en milieu en dat de toepassing van fracking ten behoeve van 
conventionele gaswinning op een verantwoorde manier kan plaatsvinden." Twijfel lijkt mij in 
een dichtbevolkt gebied als de Rijnmond voldoende grond om dit risico niet te willen nemen. 

· 4. 
-

Gezien hét feit dat qe Rijk�overheici"en Zijn ·zakenpartners nog altijd de belangen van .Shell en 
NAM voor lijkt te laten gaan op die van de g�dupeerden, heb ik geen vertrouwen in uw 
afwegingen. Ik voel mij in mijn afwegingen gesterkt door de diverse adviezen van o.a. het 
Hoogheemraadschap en de gemeente Vlaardingen. 

5. Los van het feit dat ik u sowieso dringend ve[zoek van uw plannen af te zien, eis ik -
aangezien u belangen van burgers niet zo z�aar lijkt te laten wegen, vooraf: 

'.)' 

a. een beoordeling van de kwetsbaarheid en staat van mijn woning op uw kosten, door 
een door mij aan te wijzen bureau, iri'clusief een beoordeling van de ondergrond en 
aardplaten (mijn woning ligt deels o�een zandplaat). 

b. vooraf een garantie van onmiddellijke aankoop en betaling van mijn woning door de 
Staat, tegen de vigerende marktwaarde in onbeschadigde staat zodra er in de periode 
dat uw machinerie werkt. schade ontstaat door welke oorzaak die door uw werk zou 
kunnen zijn veroorzaakt. Ik ga geen jaren op uitsteltechnieken wachten zoals de 
Groningers dat nog altijd moeten; de bewijslast dient bij de mogelijke veroorzaker. te 
liggen. 

Samenvattend: ik ben van mening dat u alleen al op basis van bovenstaande argumenten af dient te 
zien van deze onzalige plannen, en behoud mij het rëcht voor om aanvullende argumentatie en 
onderbouwing toe te voegen in een later stadium. 

Hoogachtend, 

0036 
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Van: 
Datum: 
Aan: 
Onderwerp: 

 
zondàg'5 augustus 2018 17:12 

 
gas4 

Ministerie van Êconc)mische Zaken en Klimaat ·• t . 
lnspraakpunt W,inn_ingsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 ' · 
2250 AE Voorschoten 

�- �: : ; " 

Maasland, 0'! a��ustus 2018 

0-7 ÀUG 2018 ; 

Betreft: voornemen tot wijziging van het winningspfan Gaag-Monster zoals te lezen st.aa! in het 
ontwerp-instem mi ngsplan. 

Geachte heer, "'.levrouw, 

Met deze bri�f �il ik mijn zienswijze en ernstige bede�kingen/ bezwaren kenbaar maken tegen dit 
voornemen tot �ijziging. 

Of er onjuistheden in het ontwerpbesluit staan kàn ik niet beoordelen, ik ben geen deskund�i�é: . 
.' . ." . . . . . . . . . , . • � i•' t j•• 

-Mijn zorgen enöeae·n·kingëirh-eöik erwel·bij, we'wétenmaar ai.te'goed hoe·het�in.Groningei'Lis,...._._ 
h gegaan. 

Op papier, in theorie kan men wel plannen bedenken maar de realiteit is heel anders, dat he�.b�n 
de 
grc;>ndverzakkingen en aardbevingen in Groningen wel laten zien. . . 
Als niet deskundig burger verwacht ik van de Minister dat die grot� terughoudendheid heeft met 
bètrekking tot 
gaswinning, juist door alle ervaringen uit het verleden . 

. ' 
Bovendien is-gëbleken dat de NAM een zeer onbetrouwbaar bedrijf is als het aankomt op naleven 
van winningsbesluiten. 
·oe NAM oversF�rijdt de afgesproken hoeveelheden op grote schaal. Krijgt de NAM toestemming 
om meer gas 
te winnen dan zullen ze deze hoeveelheden mogelijk ook weer overschrijden, ze gaan voor he't 
gewin, waar is h·�t toezicht? 

. 

Faalt aan alle �anten, z.o blijkt en de burger is de dupe want die komt met de schade te zitten. Uit 
de berichtgeving uit Groningen blijkt 
de NAM niet bepaalt vlot met het vergoeden van de veroorzaakte schade aan de huizen van 
burgers en ook de overheid schiet hierin te kort. 

In Groningen wörè:lt de gaswinning verminderd, met hele goede redenen dat is voor iedereen 
duidelijk. Een on_bégrijpelijke 
zaak om gaswinning hier te gaan verhogen en langer door te gaan. 
Heeft u niefs'geleerd van de drama's in Groningen? Ook al zijn deze gebieden niet hetzelfde, het is 
duidelijk dat de bodem 

· 

5-8-2018 
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b2ag ina 2 van 2 

zal dalen/ verzakken. Met hoeveel cm, dat weet niemand precies er is geen enkele garantie of 
waarborg. In theorie is sprake 

van enkele cm, de werkelijkheid kan heel anders uitpakken. 

De bodem is in deze omgeving al slap, wat betekent dit voor huizen en bedrijven als de bodem gaat 
dalen? 
De regio is al heel laag t.o.v. zeeniveau, wat betekent dit voor de toekomst met klimaatwijzigingen 
en zeespiegel stijging? 
De NAM denkt op korte termijn gauw veel gas weg te halen en flink te verdienen maar waar is de 
lange termijn visie voor de regio? 
Is er wel grondig en betrouwbaar onderzoek naar de gevolgen gedaan? 

Ook het risico op aardbevingen is niet uit te sluiten, er wordt gezegd dat het risico klein is maar zijn 
daar garanties voor? 
In dit grote, heel druk bewoonde gebied waar wij het hier over hebben kun je bovenstaande risico's 
niet nemen. 

Het voornemen om d.m.v. fracken meer gas te winnen betekent ook meer risico voor de regio. 
Grondwatervervuiling houdt 
niet op bij een stads of een dorpsgrens. Is er voldoende onderzoek gedaan naar de risico's van 
fracken op de lange termijn. 

In andere gebieden/landen is dit verboden. 

In Den Haag maakt men goede zier met het bericht om de gaskraan in Groningen dicht te draaien 
en vervolgens wil men 
deze hier verder opendraaien, probleem verplaatsen noem ik dat i.p.v. oplossen. 

Het is onbestaanbaar om in zo'n dichtbevolkt gebied als de randstad zulke kunstjes uit te halen. 

Er wordt al jaren gas gewonnen uit dit gebied, tot nu toe gaat dit goed, voor zover ik weet als leek. 
Welke garanties en waarborgen 

geeft men als men de winning gaat verhogen en verlengen en er ontstaat schade aan huizen en 
bedrijven? 

Als oplettende, hardwerkende brave burger wil je een overheid die goed voor zijn burgers zorgt, die 

de veiligheid waarborgt. 

Als dit voornemen door gaat is het dan gedaan met de nachtrust en woon en leefgenot in deze 
regio? 
Moeten wij hier gaan vrezen voor "Groningse "drama's? 

Een zeer verontrust burger, 

Virusvrij. 't!:!f:t!. 

5-8-2018 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 

2250 .AE Voorschoten 

Maassluis, 3 augustus 2018 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 

Geachte mevrouw/mijnheer, 

In de Maassluise Courant d.d. 28 juni 2018 las ik uw kennisgeving omtrent het winningsplan 

Gaag-Monster. 

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid tot het .indienen van een zienswijze op uw 
ontwerp instemmingsbesluit . 

Onder· de grond 
De· NAM is voornemens met het winningsplan Gaag-Monster te gaan winnen óók in het 

Midden-Delfland gebied. In dit kleine en kwetsbare gebied zijn recent een aantal 

onomkeerbare - en staan voor de komende periode een aantal onomkeerbare transities 

met name onder de grond op stapel. 

Hierbij noem ik de retourbemaling bij de A4 die al voor bodemdaling heeft gezorgd en de in 

september 2018 van start gaande bouw van de Blankenburgverbinding. Daarbovenop komt 

nu in het zelfde gebied de winning van gas. Het is en wordt.nog drukker onder de grond. 

Samenhang 
Wat ik mis is de samenhang van al deze plannen in het instemmingsbesluit. Wat zijn de in 

samenhang onderzochte consequenties van al deze ingrijpende projecten? 

Om het kort door de bocht te formuleren, het is wel lekker makkelijk om ieder plan los van 

het andere plan te.zien. Terwijl je als bewoner van het gebied juist wel met de samenhang 

wordt geconfronteerd. Het zijn immers communicerende vaten. Op welke wijze gaat u deze 

samenhang onderzoeken? 

Eerste Bijzonder Provinciaal landschap 
Wat zijn aanwijzingen van het buitengebied als Bijzonder Provinciaal· Landschap waard, als 

door dezelfde overheid als het op een· ander dossier toch beter van pas komt om daar gas te 

gaan winnen? 

Dat zogenoemde Bijzonder Provinciaal Landschap zal daar zowel boven als onder de grond 

niet ongeschonden uitkomen. 

0038 
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Ook onbegrijpelijk als Nederland daarbij ook nog eens van het gas af moet. Past dit 
geforceerd boren naar gas dan in de duurzame toekomst die dezelfde Rijksoverheid voor 
ogen heeft? Wordt dat dan in het instemmingsbesluit zo maar ter zijde gelegd. 
Hierboven schreef ik al dat het landschap er zowel boven als onder de grond niet 
ongeschonden uitkomt. Over een reeks van jaren zijn deskundigen er het over eens dat er 
risico's verbonden zijn aan het oppompen van gas uit de bodem. Dat geldt ook voor de 
rapporten waarop u zich baseert. MIX V/ Van verantwoorde " herkomst wwwfscoto FSC* 
C001697 

Bodemdaling en schade 
Bodemdaling komt hierbij in ieder rapport ter sprake. Voor het cultuurhistorische 
veenweidelandschap van Midden-Delfland kan het niet anders dan desastreuze gevolgen 
hebben. En dan wordt het nog niet in samenhang met alle andere transities in beschouwing 
genomen. Uw onderzoeksgegevens waarbij u de bodemdaling relativeert zijn mijns inziens 

dan ook misplaatst. 
Mijn vragen zijn: 

• Voert u een nulmeting uit voordat u begint? 
• Hoe gaat u een en ander monitoren? 
• En wat straks als er schade optreedt? 
• Worden het landschap en de opstallen getaxeerd? 
• Wordt er gecompenseerd? 

Of wijst het ene Ministerie straks naar het andere Ministerie. Komt echt niet door de winning 
maar de daling wordt veroorzaakt door de aanleg van de Blankenburgverbinding of de 
retourbemaling. Het kan niet zo zijn dat er Groningse toestanden ontstaan daarvoor is er 
echt teveel gebeurd in Nederland. 

Hierbij verzoek ik u om met bovenstaande punten rekening te houden bij het nemen van het 
definitieve instemmingsbesluit. 

Met vrien elijke gro , 

0038 
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Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplao Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Maassluis, Zaterdag 4 augustus 2018 
0'7 AUG 2018 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot 'Ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Gaag-Monster' zoals 

gepubliceerd in de Staatscourant Nr.35825 van 27 juni 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij, , maken ons ernstige zorgen over de voorgenomen plannen 
inzake gaswinning in het gebied Gaag-Monster. Met name de adviezen en vele vragen van de verschillende instanties 
en lokale overheden waren voor ons doorslaggevend om een zienswijze in te dienen. 

0039 

Wij danken u voor de door u beschikbaar gestelde documenten. Deze documenten nemen onze zorgen niet weg, 

integendeel. Daarnaast vinden wij als burgers van Maassluis de gelatenheid, zoals het op ons overkomt, van het College 
van B&W Maassluis inzake het voorgestelde winningsplan een zorgelijke situatie. Gemeente Maassluis legt hier de 
mogelijkheid tot bezwaar' maken naast zich neer. 

Wij hebben beschikbare documenten stuk voor stuk doorgenomen en zijn tot de conclusie gekomen dat voorgenomen 

plannen in het gebied Gaag-Monster onvoldoende waarborgen biedt en specifiek voor wat betreft het Maasdijk 

voorkomen deze feitelijk zou moeten worden uitgesloten van dit winningsplan. De hoeveelheid aan vragen en 
uitgesproken zorgen gesteld door verschillende belanghebbenden moeten naar onze mening ook bij andere partijen de 
nodige bellen doen rinkelen. 

Het is mede bovengenoemde waardoor wij menen geraakt te worden in ons belang indien voorgestelde winningsplan 

Gaag-Monster Augustus 2017 wordt goedgekeurd en tot uitvoering wordt gebracht. 

113 

1 Alleen een advies uitbrengen is dus duidelijk iets anders dan een zienswijze indienen. 

Zremwijze winningsplan Ga.ag-Mon$ter 4 augustus 2018 
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Vervolg: Zienswijze met betrekking tot 'Ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Gaag-Monster' zoals 

gepubliceerd in de Staatscourant Nr.35825 van 27 juni 2018 

Uit beschikbare informatie over gasboringen in Noord Nederland uit het recente verleden van zowel het KNMI als van 

het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat additionele effecten 

van gaswinning (zelfs na vele jaren dus .. ) enonne gevolgen kunnen hebben voor de bevolking in betreffende gebieden. 

Uit eerdere onderzoeken is in algemene zin een relatie tussen gaswinning en het optreden van lichte aardbevingen 

aannemelijk gemaakt voor Noord-Nederland. Ervaring in bet buitenJand, bijvoorbeeld Frankrijk, Canada, Duitsland, 

ondersteunt deze algemene conclusie. Hiermee is ook duidelijk dat voor geen enkel veld het optreden van aardbevingen 

als gevolg van de gasextractie op voorhand kan worden uitgesloten. 

0039 

Sinds de jaren zestig wint Nederland aardgas uit de bodem van Noord-Nederland. Gaswinning is verantwoordelijk voor 
nagenoeg alle aardbevingen in het noordelijk deel van Nederland. De eerste aardbeving vond plaats vlakbij Assen op 26 

december 1986. Het gas wordt aldaar gewonnen uit een laag zandsteen op een diepte van minstens 3 kilometer. Door de 
gaswinning klinkt de zandsteenlaag in. Langs breuken in deze laag ontstaat er een spanningsverschil, wat op een 
bepaald moment leidt tot een plotselinge verschuiving: een aardbeving. 

2/3 

• De gaswinning veroorzaakt tegenwoordig zo'n 50 aardbevingen per jaar. 

• Bet gasveld Maasdijk voorkomen en het gasveld Assen staat voor wat betreft productie hoeveeJheden in 

geen verhouding tot elkaar, maar feit is dat zowel diepte als zandsteen laag wel overeenkomen. 

• De regio Gaag-Monster is al zeer onderhevig aan bestaande risico's gezien de ligging hiervan; 

additionele risico's moeten derhaJve zoveel mogelijk worden vermeden. 

• Additionele effecten van gaswinning mogen niet worden onderschat noch genegeerd. 

• Maasdijk voorkomen zou als eerste direct uit dit plan moeten worden geschrapt en de activiteiten aJdaar 

bëeindigen volgens einddatum bestaande vergunning. 

Zie.nswijze wlnningsplan Gaag-Monster 4 augustus 2018 
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Vervolg: Zienswijze met betrekking tot •ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Gaag-Mouster' zoals 

gepubliceerd in de Staatscourant Nr.35825 van 27 juni 2018 

In het volgende deel van onze zienswijze gaaa wij in op een aantal onderdelen van de 'Aanvraag Instemming 

Winningsplan Gaag-Monster Augustus 2017' gedateerd 2 augustus 2017: 

B.oofdstuk 4 Boringen, 4.4 Putstimulatie, Bladzijde 18 

Het Maasdijk voorkomen ligt echter erg diep op meer dan 3,5 lálometer en produceert slecht. Om productie te 
stimuleren is in het verleden hydraulische pulstimufatie toegepast. Ook bij vervo/gboringen in het Maasdijk voorkomen 
zal hydraulische putstimu/atie nodig zijn. 

l) Waarom bij vervolgboringen deze methode toepassen ondanks het gegeven dat dit voorkomen zo slecht produceert2? 

2) Kunt u bevestigen dat situatie van de afgelop en jaren in met name de provincie Groningen dit voorstel een gevolg is 
daarvan? 

Hoofdstuk 6 Ontwikkelingsvooruitzichten, 6.2 Historische Productie 

Volgens de in dit w1nningsplan beschreven voorkomens maakt Maasdijk voorkomen slechts 0,73% uit van de totale 

llistorische productie (t/m 2016). 

Op bladzijde 35 staan de verwachte winningsp ercentages beschreven en ook hier blijft het Maasdijk voorkomen ver 

achter bij de andere voorkomens. 

Het voornemen om het winningspercentage omhoog te brengen op basis van u w  berekingsmethodiek zaJ naar 

ons oordeel het High cue percentage niet halen. {Wij kunnen dit niet aantonen net zo min dat de NAM niet kan 

aantonen daJ men het wel gaat halen). 

Door extra inspanningen met één of meer(!?) extra boringen zullen de risico's van additionele effecten van 
gaswinning alleen maar toenemen. (NAM gaat natuurlijk voor de High case percentages .. ) 

Wij verzoeken u, op grond van onze zienswijze de vergunning niet te verlenen en gaan ervan uit dat u ons op het 
verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

3/3 

l Op basis van cijfers gepubliceerd tot en met 2016 in betreffende tabel 

Zienswij7.e winningsplan Gaag-Monster 4 augustus 2018 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 

9·7 AUG 2018 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Zienswijze winningsvergunning NAM 

Geachte heer, mevrouw, 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzagelegging van de winnings
vergu'nning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. 

- -

Het beeld is aan het ontstaan dat de NAM ter compensatie van de 
verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland ver

·sneld uit de.-bodêm wil�hälen�e-n-daarvoor·öovendiêrf"""moet-gäan�fráçken: ---
Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 
bevingen en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 
zoals in Twente is gebeurd . 

2. Bodemdaling vormt een probleem in Westland. De gevolgen van 
bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer
ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 
divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in Westland 
inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 
winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 
bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 
oorzaken die invloed hebben op de bodemdaling, zoals inklinking van 
veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 
ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 
Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac
ceptabel dat de bodem verder daalt als gevolg van de gaswinning . 

3. 
.r 

Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 
" 

ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het frackén zou 
dit kunnen "versterken of rechtstreeks oorzaak kunnen zijn voor bevingen., 
Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril-

-
··--- -

":. 
� 1· . 
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lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin
gen uitgevoerd door TNO waaruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 
van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 

ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland als 
gevolg van de aardgaswinning is dus in tegen�telling tot eerdere medede
lingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oor
zaken nog verhoogd wordt, wat niet is meegenomen in de rapporten. 
Juist in een regio die economisch van groot belang is en die dicht be
bouwd is, wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht 
het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgas
winning toeneemt in een gebied met zo veel kassen waarin honderden 
mensen dagelijks werken. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. 
Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor 
glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 
zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de 
laatste restjes aardgas uit de bodem te halen. Liever laten we de bronnen 
beschikbaar voor toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer 
nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bron
nen (fossielloos) Ondergetekende is van mening dat het steken van zo 
veel effort in het winnen van de laatste restjes aardgas in Westland beter 
besteed kan worden aan het ontwikkelen van duurzame alternatieve en 

0040 

\ 

\ 

- - --....innovatieve ènergiébrêrlnen.- Daf·léVêrt""de'"fokale ��ákeh'ölttérs·--en-ii1wo- - :-- � -- - -

ners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 
de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 
wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 
NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge
noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 
meetnet (KNMI), maar dit is niet toereikend voor plaatselijke metingen. 
Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 
meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 
geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 
schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat dit, maar 
voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 
instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 
lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 
schade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 
instantie, zoals dat ook in Groningen het geval is. 

5. 
\ ,.,.: 

Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 
grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 

102 van 254



t . ( 
.". 

-- �" . 

6. 

7. 
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3 

Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over aftakelen. 
Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge
fakkeld met alle nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete
kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

Geluidsoverlast: Omwonenden ondervinden steeds meer hinder van 
laagfrequente geluidsgolven van pompen op het NAM-terrein. Inwoners 
uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 
De indruk bestaat dat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 
wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 
dat er steeds vaker en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 
kunnen geen garanties gegeven worden dat het dan ook daadwerkelijk 
het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 
gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 

0040 

- De door NAM aangegeven voorziene bodemdaling is voor Westland niet --..... ---uitgezocht, -maa;befrètt -alge'fil� Thförmatiê "èn� fe�rsëmï t- stërf i>ev10èa� -- - - ��� -.� -, 
tie. Had wel moeten gebeuren. 
Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 
risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe
ten worden. 
De monitoring van de effecten van de voorziene en reeds gedane 
gaswinning in Westland is nog niet gereed. 
Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 
Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 
Niet onderzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 
Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig zijn en 
waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 
Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 
het ontwerp genoemd. 
In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 
plaatsing seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 
gedaan. 
Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 
toekomstige geothermie in Westland zijn, wat de effecten op het grond-
water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitVoerig 
onderzocht moeten worden. 

/ 
_,.,,./'. 
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Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 

leiden tot schade aan gebouwen in Westland. Waarom wordt deze consta

tering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 

In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 

detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle wei

nig zekerheid geeft (locatie Monster waar door een derde werd vastge

steld dat er een lekkage was en verder weg Groningen). 

Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac

ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 

gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 

uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 

dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 

de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 

mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig bezwaar tegen de periode van het jaar 

van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 

Ondergetekende vindt dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

Hoogachtend, 

Naam:   

Adres:      
Postc

_
ode en plaatsnaam:      

e-mailadres: \      
LI d >-u 

Ondergetekende is woonachtig te /�P.�.l .. . . . �e� dus in het gebied wat direct 

getroffen wordt door de fracking / winning. Alle gevaren en risico's gelden dan 

ook en ondergetekende is rechtstreeks belanghebbende. 

0040 
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Bezuldenhoutseweg 50 

2594 AW Oen Haag 

telefoon (070) 30 40 114 

e-mailinfo@milieufederat1e.nl 

www.milieufoderatie.nl 

bankrekening 69.52.04.025 

IBAN: NL83 11\GB 0695 2040 25 

BIC: INGBNL2A natuur en milieu zuid-holland 
federatie 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Datum: 6 augustus 2018 

0'7 AUG 2018 

Onderwerp: 

Kenmerk: 

Zienswijze ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster 

SL 500/18.011 

Geachte heer Wiebes, 

Hierbij maken wij graag gebruik van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze op uw 
ontwerpinstemmingsbesluit voor het winningsplan Gaag-Monster. 

Hoeveelheid te winnen gas 

Om op duurzame wijze in onze energiebehoefte te voorzien, zal uiteindelijk alle energie door 

middel van hernieuwbare bronnen moeten worden opgewekt. In het regeerakkoord wordt hierop 

ook voorgesorteerd en de winning van aardgas staat hiermee op gespannen voet. Wij kunnen 

begrijpen dat een transitie naar duurzame energie niet van de ene op de andere dag gerealiseerd 

is en er sprake is van een overgangsfase waarin fossiele brandstoffen nog een rol blijven spelen. 

Het is in dit kader -om te komen tot weloverwogen keuzes- echter wel van belang om inzichtelijk 

te maken hoe het voorliggende winningsplan past binnen de energietransitie en welke te winnen 

hoeveelheden gas daarbij horen. Een dergelijke toelichting ontbreekt. 

Ook zit er een groot verschil tussen de hoeveelheid te winnen gas volgens de twee beschreven 

scenario's, de bovengrens van de hoeveelheid te winnen aardgas is meer dan een factor tien 

groter dan de ondergrens. Dit roept de vraag op wat de minimaal noodzakelijk te winnen 

hoeveelheid gas is om in de vraag te kunnen voorzien en of de ingrepen, die nodig zijn om het 

laatste restje gas te kunnen winnen uit de bijna uitgeputte velden in Gaag-Monster en de 

bijbehorende effecten en risico's acceptabel zijn in relatie tot de opbrengsten. Zeker wanneer het 

gaat om fracken zijn de risico's aanzienlijk en wegen deze niet op tegen een kleine hoeveelheid te 

winnen gas. Volgens de Mijnbouwwet dient een winningsplan informatie te bevatten over de 

jaarlijks te winnen delfstoffen. Dit kan naar onze mening dus niet een grove range zijn waarbinnen 

de totale hoeveelheid te winnen gas zal gaan vallen. De hoeveelheid te winnen gas zal nader en 

concreter omschreven moeten worden. 

Bodemdaling 

Eén van de gevolgen van de uitvoering van het voorgenomen winningsplan betreft bodemdaling. 

Wij zijn van mening dat dit als een negatief en ongewenst effect beschouwd moet worden. Wij 
zijn het ermee eens dat er ook andere oorzaken zijn van bodemdaling in het gebied die op 

sommige locaties van grotere invloed zijn op de totale bodemdaling. Dit neemt echter niet weg 
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dat iedere oorzaak van bodemdaling zo veel mogelijk vermeden moet worden. In het 
voorliggende ontwerpbesluit wordt ervan uitgegaan dat de bodemdaling als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten hoogstens twee centimeter zal bedragen. Wij zijn echter van mening 
dat onvoldoende op navolgbare wijze onderbouwd is waarom deze bodemdaling maximaal twee 

centimeter zal zijn. Zo wordt er ook geen exact getal over de verwachte omvang van de 

bodemdaling gegeven, alleen dat dit minder dan twee centimeter zal zijn. Uit figuur 7 .4 valt op te 

maken dat deze twee centimeter de onzekerheidsmarge van de berekende toekomstige 

bodemdaling betreft. Maar uit deze figuur blijkt ook dat in de berekeningen ervan uit wordt 

gegaan dat de bodemdaling die in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden vanaf nu afneemt of 
stabiliseert. Dit komt op ons over als een merkwaardige aanname. Waar wordt deze 

veronderstelde trendbreuk door veroorzaakt? De onderbouwing van de te verwachten 
bodemdaling behoeft volgens ons dan ook aanvulling om dit soort merkwaardigheden te 

verklaren. 

Effecten op natuur 

In het winningsplan worden alleen de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van 

bodemdaling en bodemtrilling op hoofdlijnen doorgenomen. Wat andere effecten betreft, 

bijvoorbeeld van bodem- of grondwaterverontreiniging of werkzaamheden, wordt verwezen naar 

de aan te vragen omgevingsvergunning. Ook wordt niet ingegaan op mogelijk effecten op 

gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland en op effecten op beschermde soorten. 

Daardoor wordt geen volledig beeld gegeven van mogelijk effecten op natuur, terwijl dit wel zou 

moeten omdat de effecten op natuur één van de redenen zijn op basis waarvan al dan niet 

ingestemd dient te worden met een winningsplan (artikel 36, lid 1 Mijnbouwwet). Wij verzoeken 

om alsnog een volledige beschrijving van de effecten op natuur te laten opnemen alvorens al dan 

niet een instemmingsbesluit te nemen. 

Extra boorputten 

In het winningsplan wordt aangegeven dat er sprake zal zijn van nieuwe putten in het Maasdijk 

voorkomen. Deze nieuwe putten zullen ook ruimtelijke en landschappelijke consequenties gaan 

hebben. Wat deze consequenties precies zijn wordt in het winningsplan niet beschreven. Wij 

verzoeken u hier duidelijk over te geven alvorens een definitief instemmingsbesluit te nemen. De 

inspraak op uw ontwerp instemmingsbesluit vindt nu plaats, maar om tot een goede 

inspraakreactie te kunnen komen moet wel duidelijk zijn wat de consequenties van het 

instemmingsbesluit zullen zijn. 

Wij verzoeken u vriendelijk om met bovenstaande punten rekening te houden bij het nemen van 

het definitieve instemmingsbesluit. 

Met vriendelijke groet, 
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Mede namens: 

• Natuurmonumenten 

Postbus 9955 

1243 ZS 's-Graveland 

• Zuid-Hollands landschap 

Antwoordnummer 10202 

2600 WB Delft 

• KNNV afdeling Delfland 

Postbus 133 

2600 AC Delft 

• Stichting A4 met Vaart 

Engelbrechtlaan 11 

3136 AG Vlaardingen 

• KNNV gewest Zuid-Holland 

Postbus 133 

2600 AC Delft 

• Stichting Groeiend Verzet 

  

  

•    
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Ministerie van, Economische Zaken en.Klima.at 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag'.-'Monster 
Postbus 248 tl7 AUG 2018 
2250 AE Voorschoten� ... _;, 

• f' 

f •• ;_ ·<'-'" 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot "Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster" 
. ' 

Den �oorn, 27 juli 2018 

Geachte heer, inèvrouw, 

Wij maken ons ernstige.zorgen.over de gevolgen voor mens en milieu als gevolg van het • 

voorgenomen Winningsplan Gaag-Monster. In zijn ontwerpinstemmingsbesluit schrijft de minis.ter dat 
hij instemming wil verlenen aan.dit plan (pagina 30. van ·�Erratu·m inclusief volledig ontwerp- . 
instemmingsbesluit WP Gaag-Monster"). Wij zijn het niet eens met dit ontwerpiristemmingsbesluit. In 
dit concept besluit zijn dingen over het hoofd gezien �n worden wij geraakt in ons belang. Wij vragen" 
de minister onze opmerkingen en vragen mee te nemeh in zijn definitieve bèsluit. 

Hieronder volgt eerst .een samenvatting. Daarna volgt de gedetailleerde uitwerking. 

SAMENVATTING 
,Wij begrijpen goed dat, zoals de minister in zijn Kamerbrief schrijft, "energieopwekking om 
compromissen [vraagt] die bijna iedere Nederlanqer raken" [KB]. Wij zijn blij met de stappen die reeds. 
ondernomen worden voor "een zo.snel mogelijke:transitie naar duurzame energie". Wij be·grijpen dat 
de afbouw van gas tijd vraagt. Wij begrijpen h�t "kleine velden beleid" en de ·noodzaak om Groningen 
te,ontzien. Wij vragen daarom ook niet naïef om . .het winningsplan als geheel te stoppen. Maar zoals 
wij in deze-brief onderbouwen is het wel hard nodig om het ontwerpinstemmingsbesluit als volgt te 
wijzigen: 

• 

• 

• 

• 

• 

Geen hydraulische stimulatie 
� 

o Ook niet incidenteel. Ook niet bij conventionele putten. Ongeacht orhet nou wel of 
niet "fracken" mag heten. Wij begrijpen het verschil tusseh fracken voor schaliegas, 
en frac�en in dit winningsplan. M�ar h.et injecteren van giftige stoffen, en het moeten 
verwerken van giftig· afvalwater, heeft teveel bekende en onbekende risico's op 
schade nu en schade in de toekomst. 

Geen extra boringen . "'" 

o Zoals de minister zelf schrijft is de winning uit kleine velden in.de·afbouwfas'e bèland. 
Uitbreiding .past daar niet biJ .. Uitbreiding brengt inherer:it extra risico's me�·voor . 
schade nu en schade in de toekomst. 

· 
· 

· • 

" ' · 1 · 
1 re. 

,,___ f f' �--" �! 

Met spoed vêrbeteren va� risicobeheersplan en detectieÇapaciteit bodèmtri'uingen 
·· 

' 

o OpvÓlgen van het advies vàn Staat5'toezicht.op a�·Mijnen, ook qua termijnen:,, 
, · _' m��irrn�ar d.rie·maan,den. M.ede 'omqat de .bes'taande g�s�inning reeds ga_ahae is'.. 

Be�erken�van affakkel�n ·� . 

. 
'

o Restricties.op.het volume, de tijdstippen en de GOndities w;áaronder gas" mag worden 
afgefakkèld. Békendmaking welke.·stOffen hier"bi)vrijkomen en hoe de milieuschade 
beperkt wÓrdt. · ' · · .. ' · 

-
· ._., 

· ' . -:• 
. 

� .  

Rekening houden. met scha.de door-_extra bodemdaling . ., 

o
. 

�.,De adviêzen en conclusies .. in het on_twerpinstemmingsbesluit kijken voo"rnamelijk �aar' 
· de.gèmiddelde wáarde van de èxfra bodêmdaling (ver-Wacht gemiddelde< 2' cm)'. 

, 
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Echter, plaatselijk kan de extra bodemdaling'sterker zijn dan het gemiddelde. Het 
ontwerpinstemmingsbesluit houdt te weinig rekening met de schade van de extra 
b?demdaling die plaatselijk > 2cm zal zijn. 

• Uitstel totdat er garantie is dat eventuele schadeclaims goed en vlot afgehandeld worden 
o Zoals de minister zelf schrijft in zijn Kamerbl"ieF'Essentieel voor het draagvlak voor 

de gaswinning uit de kleine veld�n is een adeqoate·schadeafhantleling";[KB]. Er loopt 
:}t.e:�I, (Y�f�e'"iji}ing'' voor een beter plan voor schadeafhandeling. �chter, dit plan is er hl.J 

nog niet. Wij vragen de minister, om geen toestemming te verlenen aarl'het' 
winningsplan zolang er ge�n betere regelin'g is voor scha�eafhandeling . 

. � ' 

Kaart van de betrokken gasvelden [PM] 

·tN MEER DETAIL . 

f ! . -<! ,;t· ' "� - • 
-- ·-· ; _; 

Geen Hydraulische Putsfünulatie . 
· · · ' r· ·, · 

· 

Allereerst willen wij dat hydraulische putstimulatie niet màg' worden toegépast. De risico's hiervan voor 
grondwater, bodembeweging en milieu worden onvoldoende meegenomen in het ontwerpbesluit. 
Daarnaast betwijfelen wijhet nLt v'an hydraulische putstimuÏatie in het ·Maasdijk gas'veld. 'De' eerdere 
stimulatie� in 1999 en ·20.15.hebben slechhftijdelifk resultaat opgeleverd. Het Máasdijk veld blijft een 
margin.aal ploducerend·veld: In h'et winningsplan vari de NAM wordt niet duidelijk waarom een nieuwe 
reeks stimulaties daar verandering in zou brengen. Bovendien gaat stimulatie niet altijd goed. In 13� 
van de �ràcks in Nederland" ging er technis�h iets mi,� me! de frack. PröbJem,èn tr,aden pp zówel ·boven 
en ondergronds. Slechts 56% van'·de 'tracks hadden· äaadwerkelijk e,ffect'óp de 'produêtie. Bovendien 
nam hef effect daarna vaak, weer snel af. bit blijkt üÎt een studie van' all� fracks in Nede.rland tussen 
1995 en 2012 [KH]. · .... ,. 

Wij vinden het geheel onyerstandig orri zoveel''risic6 te·lopen op blootstelling àan schadelijke 
chemi�é!!lië�. des t� rr1eer als blijkt dàt stimulati�·in "de helft van de,·gëvallen ni�t,succe�vol is. 

� � '1- ·:; " ". "• < r; 

Pagina 2 van 10 

0042 f' 

,:'i. 

109 van 254



Wij vragen ons af of.de risico'_s en de kosten vawstimûlatie in· het Maasdijk-veld opwegen tegen de 
opbrengst. . "' · , ' · 

In haar "Aanyraag instemmi;g
·

�inningsplan Gaag-Monster"··��hrijft de NAM dat hydraulische 
putstimulatie çmderdeel is .van hun pla_n (pan;igraaf 4.4 ) .. Volgens het plan va_n de NAM bevat de 
frackvloeistof 2% chemicaliën. Er zal 600 m3 frackvloeistof nodig zijn. Het winningsplan beschrijft een 
aantal risicoberekeningen �n voorzorgsmaatregelen rondom fracken, on9er andere gericht op de 
sterkte.en .k�alite!t van tuRing, cement en �-annulus (paragraaf 4.4).-.. 

"; . � . . ,, .' 
Hydraulische putstimulatie laat vloeis!o(met"chen:iicaliën. achter onder de.grond. yervuild proceswater 
komt weer omhoog. · 

. Onder. de grond:.E�n aanzi�nlijk deel· van .de·gebrulkte vloeistof.zé!I onder de grond -achterblijv.en. 
Volgens de NAM minder dan 50% (pagina 18)_. nJaar.dafwil nog steeds zeggen dat< 300.000. liter in 
de gr9nd blijv�ri- . . , 

" , 
Boven de grond: Er moet 600.000 liter water met chemicaliën worden aangemaakt. Na.afloop mo�t 
meer- dan 300.000 liter weer worden "ge-deproduceerd" (term afkomstig van de NAM) of afgevoerd en 
veN{erkt. De vloeistoffen die weer omhoog komen bevatten . ex.tra vervi,iiling. do9r ondergrondse· stoffen 
die in de frackvloeistof oplossen. ·· 

l ;.� • "-
" 

. 
• . ' . ·" 

. 1• • • • • 

Wij maken ons onge_rust over het risico 'dat giftige chemicaliën onze·�odem ver\iuilen, de dr!n,kwater " 
voorzieningen vervuilen, en/of onze· natuur aantasten. Wij maken veelvuldig:gebruik van de mooie 
groene natuur, bel:1cherrnde. gebieden,en recrea�iegebieden in !=ln rondom Midden"Delfland. Wij 
wonen in een van de dichtstbevolkte provincies van Nederland en zijn afhankelijk van goede werking 
van watervoorziening, dijkén en .. irifrastruttuur.;Wij vjnd_en dat er onvqldoende rekening i_s geho_udE;in -
met de·volgende problemen:- . ·.• . , . • ,. 

• Risico op lekkages voor, tijdens en na het fracken. Niet alleen onder de grond, maar ook 
boven de grond (IA] [SW] [GF] [HA] en [SD]. We begrijpen dat de omvang, en daarmee de 
risico's, kleiner' zijn dan bij schaliegas. Maar ze zijn niet nul. Het winningsplan adresseert en 
berekent niet al d·eze risico's. Het gaat hier om de optelsom van risico's tijdens aanmaak, 
opslag, onder hoge druk inspuiten, oppompe_n, "de-productie", afvoer:, transport en -verwerking 
v�n de E;inorme hoev:eelheden vlo.eistof m�t chemicaliën: . . , 

• Boven de grond ·Zijn risico's door. menselijk- handelen en technisch falen. Één kraan· verkeerd 
openzetten, één falend ventiél I afdichting, één botsing.met een van de �2� tot 30 -
vrachtwagens per week" [NAM-SB], en we hebben een lekkage. Wij begrijpen dat gaswinning 
inherent risico's met zich meebrengt. Maar door· het.toepassen van stimulatie · worden deze-, 
risico'.s groter" Vanwege·de:complexiteit:die fr.acken met zich meebrengt (.in [NAM-SB] en .·"" 
[NAM-SO) treffend in beeld gebracht). Mocht het daadwerkelijk lukken de productie tijdelijk te 

· verhogen, dan· gaat de hoeveelheid. productiewàter omhoog, en daarmee ook de 
hoeveelheden afvaltransport. 

• Ónder de grond kunnen breuklijnen door het fracken geactiveerd worden. Direct boven het 
·Maasdijk veld11igteen recente breuk die op 300 meter' diepte te trac�ren valt op seismiek 

. [gemeente Rotterdam -pagina 5). Dit-is d!rect boven-het veld waar bijna de· helft van de totale 
productie uit dit winningsplan tal komen: De . invloed van deze breuk ontbreekt in . het · 

winnJngsplan {gemeente Rotterdam pagina 6). 
• · Het Maasdijk veld wordt ingeschaald als risicocategorie 2 vóor bode·mbewéging (•Tcbb). In een 

dergelijk veld gaan fracken vérhoogt ·het risico op een beving. 
• De beoogde productieverhoging dodr het fracken, betekent inherent ook een .sterkere . 

bodemdaling. 
• De integriteit van.dé put vertrouwt medê op· een afdichting van cement tussen de tubing en de 

grond� Cement -heeft geen oneindig levensduur, äus'na· verloop VC!:n tijd groèit het risico op 
verlies vari integriteit. ·� . · · 

• Dé NAM hee·ft geen risiëobeheersplan m:ocht er toch iets mis gaan· (reactie Staatstdeziclit op -
de-Mijnen, pagina 1 ): . Het is schökkend· dàt.èfe·NAM na al die jaren gaswinning Gaag-Monster 
nog steeds geen adequaat risicobeheersing heeft. Het is goed dat de minister in zijn 
ontwerpinstemrningsbesluit �e voorwaarde stelt dat de NAM een. risicèbehèèrsplan maakt; 
zelfs twee keer: voor· de hydraulische putstimt.Jlatie (artikel 3) en voor de s·eismische risico's 
(artikel 4)'. Maar de NAM'hoeft deze plannen pas' 12-weken voor a<!nvang in te- dienen, en 
deze plannen zijn niet publiekelijk toegankelijk. Als burger kunnen wij deze plannen dus niet 
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toetsen. Mocht er wat rhis· gaan, .. dan .heeft dit effect ·op een van�de dichtstbevolkte provincies 
. van Nederland, waardoor de gevolgen uitvergroot worden. 

· 

• Tijdens het proces kan methaan ontsnappen [GF] [FN]. Methaan (CH4) is een sterk 
broeikasgas: 1 kilo methaan heeft hetzelfde .. etfè.ct als·28 kilo köolstöfdioxide (C02) [BK]. 

• We èreëren een proöleem vöor latere generaties, dodrdathondêrdduii:ehden·liters 
frackvloeistofmët chemicaliên in de.bodem achterblijven. ' t ' ,." •· 

• · Langè termijn risico dat de chemicaliën weer'omhoog komen door de verschillende .. " ·• 
•· 

grondlagen en/of via de buitenkànt van de· boorput. De minister noemt in artikel 3 van ·zijn 
ontwerpbesluit risico's van verlies van integriteit van de afsluitende lagen; het optreden van 
geoch�misc�e reacties;_ of verlies van integriteit yan de putten. Deze risico's zijn misschien te 
berekenen met eerfmódel, maar dè werkelijl<heid is-vaak weerbarstiger. 

· �1 

Kortom,-hydraulischè stimulatie betekent allerlei risico's,-bekend en onbekend, voor blootstelling van • 

mens en milieu aan schadelijl<e cherriicaliën�·nu·en in· de toekomst. Bovendien risico's voor'meer· 
bodemtrilling en extra bodemdaling. Vandaar dat wij willen dat hydraulische putstimulatie niet mag 
worden toeg�past. · · · ; · 

· 

. 

Verschillende gemeentes en provinciès pleiten ook nadfukkelijkïegen het gebruik van'fraèken. Ziède 
gemeente Midden-Delfland in haar reactie (pagina 9 OIB), maar bijvoorbeeld ook provincie-Noord, 
Brabant in haar reactie vorig jaar betreffende Loon op Zand [NB], en de gemeente Zuidhorn in haar 
reactie öetréffende Pietèrzijl-Oo'st [ZH];" 

· 1 • • , \ 
Wij zijn tegen het gebruik van hydraulische stimulatie o'mdaf"äe lange termijn risico's vanhet " 
productieproces en de gevolgen van èle productie voor mens eri mi�ieu niet b.ekend zijh. 

, ..,, :i· 
' �� ... il·• 

Ook hetwaterschap Brabalitse Delta heeft zich·reèent nadrukkêlijk·ûitgesproken tegèn fracking 
wegens te grote risico's voor het milieu, natuur en grondwater bij de gaswinning Waalwijk & Loon·óp' 
Zand [WF]. · c • 

Geen,injectie van giftig'afvàlwater 1 , Je 

Een bijkomend probleem is dat het netjes zuiveren van al het giftige afvalwatêr dat w·eer omhoog komt 
moeilijk en :duur is [IA]. Het is.bekend dat er h0elaas weinig opties·zijn voor'eerl' goede zuiveringwan 
het giftige afvalwater [GF]. ·· ; ; 

De NAM.schrijft op pagina 19 dat hetafvalwaternaar eeh."erkende verwerk·er" gaat"maa( niet wat die 
er mee gaáf doen. Al.s we verder lezen zien we in paragraaf 6.10 dat·hetafvalwater samen met.het 
productiewater "perwaèhtwagen'vervoerd [wordt van Gaag]Lnaar locatie Pernis-West. bp loéatie 
Pernis-West wordt het water via een injectieputterug in de ondergrond op circa 2000 meter diepte 
gepompt." 

Door injecteren van:afvalwater in oude·putten wordt het probleem nietopgelost. Het wordt alleen 
verplaatst. Bovendien lopen we dan voor"een tweede.keer allerisico's,die kleven aan het werken met 
deze schadelijke vloeistoffen, zoals. we hierboven al hebben beschreven."' , · 

In het reg�erakkoord van onze Duitse buren is zelfs te lezen [WP]: l • , 
· 

Het injecteren van de f/owback vanuit fracking werkzaamheden met giftige chemicaliën is niet 
te.verdedigen vanwege gebrek aan kènnis van de-risico's. 

- · 

Daarna�st betekert.h�t transport.per vragh,twagen extra tankwagen� vol ._met gif�igwatE3r diffdoor tJ 

onze regio,rijden: Het afva!water alleen al.betekept zo'n 8 tankwagens (bij een gemiddelde tankwagen 
met 40.000 liter). Maar gezien Het afvalwater samen met het productiewater wordt afgevoerd 
(winningspl9n pagina 41 ), zullen veel me_er. !a.nk�age_ns betr9kken:zijn in h�t transportyan .. dez.e giftige 
ch_emicaliën. De N�M spr.�ekt ove

.
r gemiddeld 2.5-30 transport�n·per w�ek [NAM-SB] .. _ 

In. Twente zijn er.lekkage� gewees(b
.
ijzo'n. afv9lwaterinjeètle; Door lekk9g� 

,
kan.�etondiepe" . 

grondwé!ter v.ervuild raken .. Jn:.een van de R.�tten_in Twef1te ging de NAM ge�oon doqr, 09� toen ze 
ontdekte dat .e� een lek was. Pas na druk Y,an media en.politiek is het beçtrij( daarmee ge�topt [IA]. _ 
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., 

. . 
Het.probleem·van het giftige afvalwater is.voor.ons wederom een reden. om•hyd_raulische stimulatie 
niet toe te staan, ook niet incidenteel. Wij willen .ook1niet'dat. giftig afvalwater ergens geïnjecteerd; . 
wordt. · 

' ·• · " ;, · 
r 

De NAM zou.alternatieven kunnen onderzoeken die werken zonder giftige chemische additieven en 
zonder het probleerrrvan giftig:afválwater; z.ie bi jvoorbeeld.[SW], [GF].en'[HA]. • · . 

" 

, • .J' 
• • 'l 

Schade door Bodemtrilling 
Er is "een reële kans op.lichte bevinger.i" (pagina 28 ontwerpin·stemmingsbesluit) en de Staatstoezicht 
op de Mijnen schrijft dat er rekening gehouden moet worden met kans op schade ten gevolge.van .·een 
bodemtrilling (pagina 5 SodM):" •, � .. " ., . , • 

,'< f "1 ._ l 1 1o • 
•I. � 

Wij vind.en het verbijsterend dat de NAM het risico op bodemtrilling in een te ·1age categorie' plaatst. In 
haar- reactie.geeft dè Technische commissie bodembeweging een samenvatting van de··verschillen: de 
NAM plaatst de .v·oo_i:komens'. met enige bevingské\ns .in risicocategorie 1; echter_ TNO en' de :; 
Staatstoezicht.op de Mijneh·komen tot de cónclusie dat Maasdijk, Gaag en.Monster-allemaal in 
risicocategoriè 2 bèhorert · 

:- i, - • •• ·r · · ' 
• . 

• .· .• . • • • Î " . ! ' 

De NAM schrijft dat het ·hier geen ·Groningèn is '(risicocategqrie 3). Maar ook bij kleine gasve'lden 
komen weJeens bevingen voor. Vorig· jaar waren het er vier, onder meer bij Emmen en Zuidwolde, en 
de zwaarste was ·1,6 o'p de schaaÏ van. Richter [AA]. Uit een.TNO.rapport dat 24 juni 2016 aan de
Kamer is gestuurd blijkt dat in Ne.de�land bij in totaal '.Circa 30 kleine gasvelden qp land· bevingen zijn 
geregistreerd. In tie.ri gevallen betrof het bevingen met een sterkte groter'dan 2,0•pp de schaal· van 
Richter [KB]. Uitde openbare.database van Nederlandse oliè- en gaswiAning blijkt dat de zWaarste 
aardbeving bij eeh klein gásveld�een magnitude had van-,3,5 op de schäal ván Richter,. in het.Noor,d '· 
Hollandse Bergeri.[MD]. · 

i• ' •, 

In het ontwerpinsternmingsbesluit .stelt de minister terecht eisen ten áanzien· van verbeteren-van de . 
detectiecapaciteit voor bodemtrilling (pagina 30 artikel 1) en opname van bouwkun�ige staat (artikel 
2). Maar de termijnen die hiervoor gesteld worden zijn te lang. Wij willen dat de minister het advies 
opvolgt vàn · de Staatsföezicht op-Oè Mijnen dat de monitoring ·"met spoed" op peil:gebracht moet · · 

worden. Op pagina•? schrijft SoäM expliciet "binnen drie·maanden", omdat "de·winhing reeds··gaande.r 
is''. Eéhter1in het ontwerpinstemmingsbes.luit geeft de miqister een termijnyan 6,maanden voor artikel 
1, en voor artikel 2 zelfs�12 maanden. Wij willen dat de termijn 3ma.anden wordt conform.advies•, 

. SodM. . 

Daarnaast willen wij garanties dat eventuele schadedaims van inwoners door NAM goed en vlot 
afgehandéld worden:. Ervaringen· in hét Noorden-van óns prachtige lánd. geven hela.as geen· 
vertrouwen dat ·dirvanzelfsprekend.zal zijn:·:yvij zijmhet:·eens· met de mihister, in zijn K?merbrief'30.mei 
2018 dat."verb'eteren vari1de,schadeafhandeling'.' nodig is (KB], en zijn blij dat de minister opdracht 

. gegeven tot ·een "verkenning vari de mogelijkheid voor een betere en. uniforrhe.afhandeling,van . ·· 
mijnbouwschade" [KB]. Maar wij zien daar niets van terug in het o�ntwerpinstemmingsbesluit. Tot op 
he'den is er helaas geen regeljRg die' het eigenarèn makkelijk·maakt om.s·chade· te verhalen op de· . . · 

N'AM.'Eigenaren raken nu vast in'dur.e en lange· juridische-procedures,,. Wij vragen de minister daarom 
om geen toestemming· te. verlenen ·aàn het winningsplan ·zolang er·geen betere regeling. is* voor. 
schadeafhan�el!ng. · 

•. 

Minder affakkelen van gas • .>. 

De NAM beweert-in paragi'aaf 6.8 dat in beginseUijdens normalè productie: geen· gas .wordt 
'afgefakkeld· of afgeblazen voor dit winningsplari Gaag-Monster. Echter, volgens de staatstoezicht op ;. 
de Mijnen is in de afgelopen drie jaar ruim 4 miljoen Nm3 gas afgefakkeld, en· was er èlkè màarid 

.sprake van affakkelen. Dus, in tegenstelling tot wat de· NAM beweert, is het affakkelen in werkelijkheid 
· een frequent voorkomende handeling. Een handeling die zoals de Omgevingsdienst 1-iaaglanden . ·  

(namens Gedeputeerde Staten van-Zuid.Holland) schrijft de nodige risiéo'sm.et zich mee kan . , 

brengen. · , r.-
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Wij zien.hier dat de .risico's voor,mêns en milieu wederom cinderbelicht·zijn en ó�vóldoende . 
meegen·omen ·Zijn.in het Ontwerpinstemmingsbesh:Jit. )n het winningsj:>lan.staat·slechts één zin Ç>Ver.· · 
affakkelen. Wij willen dat de minister.minimaal het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen 
overneemt om aan tê geven onper welke voorwaarden affak�elen is toegestaan (pagina 6 SodM). Wij 
willen dat de minister d�,NAMrnstricties oplegt aan het volume; de?tijdstippen en de.condities · • 
waaronder gas mag wördeh afgefakkeld bij·Gaag�Monste�.-Wij-vragen àm békendmaking.welke � · 

. stoffen hier bij vrijkomen en hoe de milieuschade beperkt wordt. 
· 

Nog beter zou zijn om het affakkelen te voorkomen. Wij willeÏl daarom vr�gen waarom affakke1en · 
nodig is. Dit wordt in het winningsplan niet toegelicht. · -

Geen:nieuwe boringen. " , " •. 
In< het winningsplan staat dat de' NAM in haar "mid case" productiescenario 1.extra boring wil 
toepassen in Maasdijk. In haar "high case" hoge productiescenario wil de NAM zelfs 2 extra boringen 
in GAG-5=.in Maa?9ijk, plus 1 extra boririg·in Monst�r. t • ·'· ;-

" . . • 

' . t .  t, - ' ... 1 ·� " 
·1 . . .. 

In juni hebben de vier éoalitiepa.rtijen .en,drie oppositiepartijen eèn:akkoord berèikt over de ambitieuze • 
Klimaatwet. De·uitstod.t van . broeikasseri.moet.in 2030 teruggebracht zijn tot·49 procent van het niveau' 

· in 1990. In 2050 moet· de uitstoot zelfs met 95·procent gereduceerd zijn [KW]. 0-nderdeel hiervan is 
het terugdringen.ván het gebruik van aardgas (OIB), het uitfaseren ván het gasnet i

.
n de bebouwde 

omgeving· [UG], en meer. De Wet voortgang· energietránsitie·treedt·op 1 juli 2018 in. · " 
., . ' " , 

Wij zijn.heel blij riîét deze positieve ambitiés en"wetten. Het bören van"nieuwe.putten past niet in deze 
positieve.é!mbities::Niet van de Klimaatwet, noch van ·de Wet Vqortgáng'Energietransitie. Wij.willen· dat 
er geen nieuwe boringen.bij komen .. .De minister schrijft in· paragraaf 7.6.6 dat hij'öntwikkelingen · . , 

toejui�ht die voor d.uurzari'l� energie .�orgen en·h�t terugdringen van.het gebruik van àardgas. Wij , . 
begrijpen dat daar •. enige tijd voor.nodig is. Wij' begrijpen het "kleine velden beleid" eri de.npodzaak-om 
Groningeh te ontzien. Maar het is duidelijk élat'we volle krachtdoor moeten met hèt áfbouwen van·gàs o1; 

en de.transitie naar duurzame energie. Wij steunen de gemeente Midden-Delfland die pleirt voor geen 
nieuwe boringen, eh:de gemeente Vlaardingen die-betwijfelt.of de inzet in verhouding staat tot het" 
resultaat. · · • ' 

' 

' " �;. -

Wij willen de minister herinneren· ac;in zijn uitspraak in zijn' Kamef:brief 30. mei 2018 dat ook "de winning 
uit ·kleine.vélden in d.e-afbouWfase;[is] béland".[KB]: Wij zijn blij dat-in het rë�f�erakkoord.besloten is 
dat er deze kabinetsperiode geen·nieuwe·opsporingsvergurinlhgenworden afgegev�n voor gas:velden 
op land. Hetzelfde zou moeten gelden voor nieuwe·boringen in bèstaan9e gasvelden" .-

Schade door bodemäaling . •  , L 

In het gebied van de:gaswinni.ng Gaag,Monster;•die'al sinds:de jaren:80 pLaatsvirïdt, is de bodem 
inmiddels 13 centï,meter gedaald .. Deels _door ·inklinking" deels äoor·gàswihning. Het hu_idige 
winningsplan·gaat uit.van een verwachte �xtra daling va.n "mindef"dan 2'.çm'!. Wij willen er op �ijzen. 
dat een gemiddelde is. De bodemdalingskaarten in het winningsplan laten i;ierndater plaatselijk grote 
verschillen zijn" · • . 1 • .-· , •• .··" 
De.adviezen en conclusies in. het ontwerpinstemmingsbesluit baseren voo'mamelijk op·de. gemiddelde 
waarde van de extra bodemdalirig.•Echter, plaatseiijk kan de· extra. bodemdaling groter zijn dan het 
gemiddelde. Dan ontstaat grotere impact op de waterhuishouding in'het·g�bied, en grotere-schade:· -, , 

Het ontwerpinstemmingsbesluit houdt hier te weinig rekening mee. , 1 •. 

Wij begrijpen nogmaals de noodzaak om nog even door te gaan met de gaswinning uit bestaande 
kleine velden zoals Gaag-Monster. Maar dan zonder uitbreiding, dat wil zeggen zonder fracken 
(hydraulische stimulatie), en zonder nieuwe boringen. Uitbreiding maakt de bodemdaling·nog:groter. " 
Zonder uitbreiding zal.er nog. steeçis �xtra bodemdali.ng�zijn. PlaatselijR kan deze groter zijn dan äe 
verwachte "<'2cm" van· hetwinningsplan .. Wij vragen·ons·af wie de kosten gaélt dragen van schade. 1 

door die·extra bodemdaling.- . ,, •,,: · •. , " 

I ' 
t'· 

: ' 1 

.. 

Fracking _verbieden, ook '.�Incidentele hydraulj�che stimulatie bij conventionele.gas,,winning'� · 
Wij zijn erg blij dat de minister reeds heeft aangegeven dat "schaliegaswinning niet meer aan de orde. 

· zal zijn in Nederland" [KB]-, Uitstekend. 
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In de stukken wordt vaak genoemd dat het plan voor hydraulische stimulatie iets anders is dan fracken 
voor schaliegas, en dat er geen sprake zal zijn van bijvoorbeeld de beruchte Amerikaanse rampen. 

Wij begrijpen het verschil tussen enerzijds fracken voor schaliegas, en fracken in de vorm van 
"incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele gaswinning" zoals de NAM hier wil toepassen. 

Fracken in de vorm van hydraulische stimulatie is inderdaad kleinschaliger, en de situatie ondergrond 
is hier anders. Maar er worden dezelfde soorten giftige chemicaliën toegepast. We lopen dezelfde 
soorten risico's bij de toepassing van de frackvloeistof, alsmede bij de verwerking van al het 
afvalwater vermengd met productiewater. Onze buurlanden en andere landen hebben een verbod op 
fracking, of in ieder geval een moratorium totdat lange termijn schadelijke effecten op mens en milieu 
definitief uitgesloten kunnen worden, of totdat alternatieve extractie technieken beschikbaar komen 
waar geen giftige chemische additieven toegevoegd worden aan de frackvloeistof. [WP]. 

Wij vragen de minister om een voorbeeld te nemen aan onze buren. Wij roepen de minister op om ook 
een verbod uit te spreken voor de zogenaamde "incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele 
gaswinning". Of tenminste een moratorium op te leggen. Wij willen dat alle vormen van fracking 
verboden worden wegens te grote en onbekend risico's voor water, natuur en het milieu. 

Conclusie 

Het valt ons helaas op dat de meeste studies en adviezen zich met name richten op de thema's 
bodemdaling en bodemtrilling, maar nauwelijks of niet kijken naar het thema milieuvervuiling door 
sçhadelijke stoffen. Dit beïnvloedt ook het ontwerpinstemmingsbesluit. In de paragrafen 7.5 en 9.5 
over natuur word de conclusie getrokken dat er geen nadelige effecten op water, natuur en milieu te 
verwachten zouden zijn door dit winningsplan. Maar deze conclusie is eenzijdig gebaseerd op 
beschouwing van effecten van de extra bodemdaling, en houdt te weinig rekening met de effecten van 
de giftige stoffen en de bijwerkingen van hydraulische stimulatie en affakkelen van gas. 

Het valt ons ook op dat de benodigde MER (milieu effect rapportage) ontbreekt in de aanvraag. 

Wij begrijpen goed dat, zoals de minister in zijn Kamerbrief schrijft, "energieopwekking om 
compromissen [vraagt] die bijna iedere Nederlander raken" [KB]. Wij zijn blij met de stappen die reeds 
ondernomen worden voor "een zo snel mogelijke transitie naar duurzame energie". Wij begrijpen dat 
de afbouw van gas tijd vraagt. Wij begrijpen het "kleine velden beleid" en de noodzaak om Groningen 
te ontzien. Wij vragen daarom ook niet naïef om het winningsplan als geheel te stoppen. Maar zoals 
wij in deze brief hebben onderbouwd is het nodig om het ontwerpinstemmingsbesluit te wijzigen zoals 
hierboven beschreven en zoals hierboven samengevat onder het kopje "Samenvatting". 

Door deze wijzigingen aan te brengen komen we tot een meer evenwichtig plan waarin we het 
algemene belang van gaswinning uit kleine gasvelden dienen, en tegelijk de lokale en persoonlijke 
schade voor mens, milieu en toekomst beperken. 

Hoogachtend, 

2 Bijlagen: 
• Geraadpleegde bronnen (pagina 8 t/m 10) 
• Lijsten met handtekeningen van medeondertekenaars (separaat bijgevoegd) 
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BIJLAGE: GERAADPLEEGDE BRONNEN 
' 

Allereest het gehele dossier rondom "Aanvraag winningsplan Gaag-Monster", inclusief het , 
ontwerpinstemmingsbesluit (018) en de adviezen van de Mijnraad, Sta-atstoezicht op de Mijnen 
(SodM), TNO, Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb): provincie·Zuid Holland, gèmeentes 
(Maasluis, Midäen-Delflahd, Rotterdam, Vlaardingen;Westland), hoogheemraadschap Delfland, en 
Rijkswaterstaat (geraadpleegd 22 juli 2018):-

· 

https://www.nlog.nl/ter-inzage-gaaq:..monster · ! 'j 

( 
• J ., 

Onlinecinformatie van de'NAM (geraadpleegd 22 juli2018); 

[NAM-HS1] , . · • 

Hydraulisch stimuleren: wat en waarom 
https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/fracking-more-efficient-gas-production/fracking-wat-en-
waarom.html 

·· - 1 
, ._, 

· 

[NAM-HS2] ·: 

Hydraul_isch Stimuleren-in de p·raktijk 
https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/frackinq-more-efficient-gas-production/frackinq-in-de
praktijk.html 

[NAM-OV] -. 
Optimalisatie en veiligheid · ' 

https://WWW.nam.nl/techniek-en-innovatie/fraèking-more.:.efficient-gas""production/optimalisatie-en-
veiligheid.html '·· • 

[NAM-SB] 
Schets bovengronds . f -� 1 

https ://www. nam. nl/tech n iek-en-in novatie/f rack ing-more-efficient"'"gas-production/opti malisatie:-en-
veil ig heid/' der· ·content/par/relatedtopics.stream/.1492165562199/2c2fd97 a0a2b5df3ba5ceda44057e49 
8460098c0f6f9f44123b400265b992a65/optimalisering-aardgasproductie-bovenqrond.pdf 

[NAM-�M] 
Speciale milieumaatregelen . 
https://www.nam:nl/vêiligheid�milieu-en-schade/milieu/speciale-milieumáatregelen.html 

[NAM�SO] 
Schets ondergronds r' 

https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/fracking-more-efficient-gas-production/fracking-in-de- -
praktijk/ jcr · content/pär/relatedtopics.stream/1492165558855/6778f2130998e4a066ad0dbcb0füd80b 
141bd1 ba686e4abb5f88f9c9494ff9b9/optimalisering-aardqasproductie-ondergrond. pdf 

[NAM-MER] 
Milieueffectrapportage Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 
https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/waterinjectie-in-twente/downloads-waterinjectie-
twente/ jcr content/par/expandablelist/expandablesection 1097108997 .stream/1474581066960/a91 f 
45887959a0f83c535df73 7 a�399db98e 7cffeeb4 77851 f2e213480c55ac5/rapport-iii-milieuef!ecten. pdf 

Overige bronnen: 

[M] 
Ook bij kleine gasvelden-heerst angst voor aardbevingen. , 

'\� . � __ ,_ t .. 

https:/ /www. volks krant. nl/ nieuws-achtergrond/ ook-bij-kleine-gasvelden-heerst-angst-voor -
aardbevingen-b44bd8cb/ 

· 

19 juni 2018 
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·./ 

[BK]. . . . 
Wat is het broeikaseffect? 
https://w�.milieucentraal.nl/klim�at-en-aarde/klimaatverandering/wat-is',,het-br'oeikaseffecU. • ·. 
Geraadpleegd 22 juli 2q18 · · · , . , 

[FN] 
Fracking in Nederland· , · : · 

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/fracking/ 
Geraadpleegd 22 juli 201 f3 

[GF] 
Green Fracking? 5 Technologi�s forCleaner.Shale Energy 
https ://news. nationa lgeogra bhic.com/news/energy/2014/03/ 140319c57tech nologiefs-for-gree ner _, 

. fracking/ . " 

21 maart 2014 

[HA] 
Hyçirofracking Alternatives 
·http://solvingép2014.weebly.com/hydrofracking-àlternatives.htn'll 
Geraadpleegd: 22 juli 2018 

[I�] 

. . - � 

•. l 

. De onrust over diepe afvalwatërinjectiè is terecht 
https ://www :Volkskrant. nl/colu m ns-opir:iie/d e-onrust-.Över -diepe-afva lwat'eri nj ectie-is-te recht-b 1 ba e5f6/ 
27 januari. 2015 

· 

[KH] 
lnventory and Analysis of hydraulically fractured· wells in the Dutch on· and offshore 
https://www.ebn.nl/wp-éontenUuploads/2017 /11 /Kris-:f-ilopstaken-lnventory-and-Analysis-of-·_ · . 
hydraulically-fractured-wells-in-the-Dutch�on-and-offshore.pdf 
Kris Hopstaken, 1 juli 2013 

[KB] 
Kamerbrief over gaswinning uit kÎeine velden ', , 

· 1·-

.. 

h tips ://www. rijksoverheid: nl/bin aries/rij ksoverheid/docu meriten/kamerstu kken/2018/05/30/kamerbrief
over -gaswinning-uit-kleine-veld en/kamerbrief-"over-gaswinn i ng-U it-klei ne-velden. pdf· . 
30 mei 2018 · 

[KW] - ,· 

Brede steun voor Klimaatwet: 95 procent C02·re.ductie . 
https ://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/27/brede-steun-voor-klimaatwet-49-procent-co2-reductie-a1608134: 
27juni 2018 

[NB] . '' 
Advies provincie Noord Brabant inzake winningsplan Lo.on. op Zand/ Loon· op Zand·Zl!id 
http://nlog.nl/cmis/browser?id=c299c310-4949-4 7 ed-92a1-66859b70eb41 
14 november 2017 ' 

[PM] 
Olie- en Gasportaal -Milieudefensie 
http://geo.solutions/olieengasportaal/ 
Geraadpleegd: 27 juli 2017 

[RK] -
Ridderkerk zegt met Groningen in achterhoofd nee tegen gaswinning klein veld" 
https://www.ebn.nl/ridderkerk-zeqt-met-groningen-in-acht.erhoofd-nee-tegen-gaswinninq-klein-veld/ 
6 februari 2015 

· 
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[RUG] 
Fracken 
https://www.ukrant.ni/mao"azine/kenners-fracken-2/ 
26 april 2018 

. " ,  

[SD] 
. · 'f 

Reducing the environmental impact of hydr.aulic fracturing thróugh design optlmisation of 
positive displacement pumps · . 

https://www .sciencedirect.comlscience/articlelpii/S0360544216312579 
15·november 2016 

[SK] 
Winning schalleg�s.VS veroorzaakte aardbevirrnen . . . 

https://www.trouw.nl/groen/winning-schaliegas-vs-veroorzaakte-aardbevinqen-ad7d43f7/ 
5 januari 2015 

[SW] 
Skipping the Water in Fracking 
https://www.technologyrèview.com/s/512656/skipping-the-water-in-fracking/. · . 

· 
22 maart 2013 

[UG] 
'Ministeriële regeling concretiseert de uiffasering van gas in de. gebouwde omgeving· 
https://'NWW.omgevingsweb.nl/nieuws/ministeriele-reqelinq:concretiseert-de-uitfasering-van-gas-in-de- .. 
gebouwdè-omgeving 

' 
'-

1 juni 2018 

[WF] ' . . 
Waterschap: niet'fracken bij W�alwijk om gas te.krijgen . 
https://www.bd.nl/waalwijk/waterschap-niet-fracken-bij-waalwijk-om-gas-te-krijgen:..ae7f3a3d/ 
14 juni 2018 ' · 

lVYY\'J 
Advies gemeente Waalwijk betreffef"!de winningsplan Waàlwljk;Noord 
http://nlog.ni/cmis/browser?id=ae 7 43d2d-e558-4b39-a822-6f91dcec6018%3B1.0 
Geraadpleegd: 22 ju11·2018 

[WP] 
Hydraulic fracturing by country 
https:// en. wikipedia.org/wiki/Hydraulic fracturing ·bi country 
�eraadpleegd:-22.juli 2018 " ·  · 

[ZH] 

. " 

Advies gemeente Zuidhorn winningsplan Pieterzijl-Oost 
https://www:zuidhorn.nl/bestuur-en
organisatie/raadsverqader�nqen 41123/agelida/gemeeriteraad 16003/06a2-advies-winn inqspla n-· 
pieterziil-oostpdf 860842.pdf · 

Bjuni2017 
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'êULAGE: MEDEONDERi'EkéNMRs 

Of3zé:·personeri,steunen.dé�il8ns�ê van:Frané � en Kirsten Hal� uitbën Hóotn (ZH),,gedäteérd'Zi 
lt:di �:18·, W&ann zij bezw�m;:l�e.n tege� riet:·on�.r,istemrnirigs��it )Vinnioos�n. �aag-MonSt�. 
�=ïd���=���:k�:��:'i���_hun.�ng. Zij;iï;Q•.t1Jt. etrl$.� e.r��:·�• 

.aëiat:111n)k 
Wij (Fqi�Bfl :Kirst:en) zijn:�i'bJijmet uw·steun! · 

Zóni/eru.y .iluld� handtéicénihg, naam en 'àdmgegriens,accepteeit het mihisterie-uw orrdede'kerj/ng·. 
niet! Verdêr móet 0rize.��Bf!��vo/gfJns de; offlcii!le pt:DCBdure blij�r eep �n�zè.• hélen '(Zie .. 
S�asls_coµrantJQ5625 vari 2.7J<ini2018). Wij.'Wi/lën :VöötkOirien dàt .uw. en f)llS:prote.'St ,,p V9fmf.oot.en tkOfdl 
·afrië,Wézèn. D8sm8s�f:r(illen �j:()(1s. uk��sirl "9u.�n S.fln

;

cff}

,

nieuwe priv�x·Wf#.tgeving (AVG)� . 
Door te=-ondèrtekenen stemt.uennee . ln dafwf uw.fisndtekèn' · · · · ádni · ·· · · vans meesilJfell .aan 
h6fdjfiiiSlëne,cist 'de bèiW�J,t,;ie�'n tiehÏiM'k,. ·· · · mg, naam.en_ · ·· · �- ·· · · ·  · · · · · 

Wilt U-Ck>.çr. ons"geïn_fo�rd. �'Lover êèlt :ev.ent�.oo�:'11î ties/uil' V8Q 'het f!'ifflSterie�·ge_fjf/J.an, 
ui;v· em'tii� ä:ä.ms -op. Dit JS niét i/eiplicht. . '-WO zûllèn iiw·gegevef1$. ?J//efm gebruiken. voor. deze:be,�,· Nà.�119.9P-� (le

0

be�-
zul�n.wf/·Bl.uw gegevenstilfiSSën. · 

llc wil geftjfonneenl � OYW dcf llltSlag 8Îi ·g.et dáaron'i Oóll': 
mijn:,emaltadl9S •• . 

.. 

Ik wil��W � aWft' de'UltSlàg tiifgttief.diiarom .óOk 
mijn 8mail·adffts'.op:

11t:W11 � Mwdaii oftr·d9 ü�«JjefiféJNlom ook 
n#jn,.,,,all �,.S: op:.: 

' · , . .. . . 

. . . -· � .· " . . . . . . . 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt Winnlngsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten. 

Maasdijk, 6 augustus 2018 

Betreft: Gaswinning Gaag-Monste..-

07 AUG ZOW 

De Maasdijkse Belangen Vereniging te Maasdijk dient een zienswijze in tegen de plannen van de 
gaswinning Gaag-Monster. 

Onze zienswijze betreft de volgende punten: 

1. Hoe wordt gegarandeerd dat de bodemdaling in de gemeente Westland en met name in 
Maasdijk niet meer kan zijn dan de berekeningen nu aangeven? In Groningen bleek ook dat 
dit anders uitpakte dan werd berekend. 

2. Hoe voorkomen we schade door bodemdaling voor gebouwen zoals niet onderheide 
woningen en kassen? 

3. Welke garantie zijn er als er wel schade ontstaat door aardbevingen die ontstaan na de start 

van de winning met fracking? Wie moet de oorzaak bewijzen? 
4. Wij zijn tegen fracking vanwege de kans op vervuiling van het grondwater in onze omgeving. 

We wonen hier met zijn allen op een klein oppervlak, waardoor lichte vervuiling al grote 
gevolgen heeft. 

5. Welke alternatieve energiebronnen zijn er om het volume gas uit de bodem die door fracking 
mogelijk is op een andere wijze te verkrijgen 7 Winning door fracking is dan niet nodig. Alle te 
verwachte problemen zijn dan mogelijk niet van toepassing. 

6. Welke veranderingen in geluid en watervervuiling zullen door de toepassing van fracking in 
Maasdijk en omgeving ontstaan t.o.v. de huidige gasw inning bij Maasdijk Coldenhovelaan? 

ln afwachting van uw antwoord, 
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0 7 -AUG 2018 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan. Gaag-Monster 
Postbus 248 

· 

2250 AE Voorschoten-

Betreft Zienswijze met betrekking .tot "Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplal"! Gaag.:.Monster" 

Maasdijk, 6 augustus 2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Wij zijn op de hoogte gesteld van het voorgenomen winningsplan Gaag-Monster en n·a uitgebreid" 
inlezen constateren wij zeer grote risico's op gezondheid, milieu en leefbaarheid. Wij vinden dat er 
onvoldoende rekening is gehouden met de omgeving en wij zijn het dan ook niet eens met het 
voorgenomen winningsplan Gaag-Monster. 

Wij begrijpen het 'kleif!e velden beleid', de noodzaak om Groningen te ontzien en dat de afbouw van 
gas tijd vraagt. Wij.vragen daarom ook niet om het winningsplan als geheel te stoppen, maar om de 
afbouwfase te hanteren, niet uit te breiden en zeker.geen hydraulische stimulatie toe te staan (ook 
niet incidenteel). 

Bij hydraulische stimulatie (fracking) worden diverse·chemische stoffen in de grond gepompt. De 
gevolgen van deze stoffen worden omschreven als zeer schadelijk voor mens en milieu, ·

�ankerverwekkend e.n kunnen ·zelfs de vruchtbaarheid en/of het ongeboren kind schaden (zie bijlage 
'Fact sheet: fracking nader toegelicht' en 'bijlage lil' van EU Richtlijn 67548EEC). Op winningsdiepte 

, zitten tevens vele zware metalen, radium en .uranium die door het fracken vrijkomen en oplossen in· 
de vloeistof. Een deel van deze vloeistof wordt na het fracken opgepompt en middels tankwagens 
afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven. Het risico op een ongeluk en daarbij het 
vrijkomen van zeer schadelijke chemicaliën in het milieu, oppervlakte water en drinkwater zijn in dit 
dichtbevolkte gebied niet te overzien. Daarnaast blijft een deel van de vloeistof achter in de grond. 
Het risico dat op lange termijn .. de chemicaliën weer omhoog komen door de verschillende 
grondlagen en/of via de boorput zijn onvoldoende in beeld. 

Daarnaast betwijfelen wij het nut van hydraulische putstimulatie in het Maasdijk gasveld. De eerdere 
stimulaties in 1999 -en 2015 hebben slechts tijdelijk resultaat opgeleverd. Het Maasdijk veld blijft een 
marginaal producerend veld. In het winningsplan van de NAM wordt niet duidelijk waarom een 
nieuwe reeks stimulaties daar verandering in zou brengen. Bovendien gaat stimulatie niet altijd 
goed. '1n 13% van de fracks in Nederland ging er technisch iets mis met de frack. Problemen traden 
op zowel boven en ondergronds. Slechts 56% van de fracks hadden-daadwerkelijk effect op de 
productie. Bovendien·nam het effect daarna vaak weer snel af. Dit blijkt uit een studie van alle 
fracks in Nederland tussen 1995 en 2012 (zie bijlage 'lnventory and Analysis of hydraulically 
fractured wells in the Dutch on- and offshore'). 

Wij vinden het geheel onverstandig om zoveel risico te lopen op blootstelling aan schadelijke 
chemicaliën, des te meer als blijkt dat stimulatie in de-helft van de gevallen niet succesvol is. 

In het gebied van de gaswinning Gaag.:Monster, die al sinds de jaren 80 plaatsvindt, is de bodem. 
inmiddels 1'3 centimeter gedaald. Deels door inklinking, deels door gaswinning. Deze dalingen 
hebben gebouwen reeds onder 'spanning' gezet, waardoor zelfs een kleine seismische activiteit 
voor schade kan zorgen. Het is· onvoldoende duidelijk welke maatregelen genomen worden indien 
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Onze referentie: 148/10755388 

Pagina: 212 

schades aan gebouwen ontstaan door de combinatie van natuurlijk zakken van de bodem, in 
combinatie met seismische activiteit. Wij willen de garantie dat eventuele schadeclaims van 
inwoners door NAM goed en vlot afgehandeld worden. Ervaringen in het noorden van ons land 
geven helaas geen vertrouwen dat dit vanzelfsprekend is. Tot op heden is er hëlaas geen regeling 
die het eigenare·n makkelijk maakt om schade te verhalen op de NAM. Eigenaren· raken nu vast in 
dure en lange juridische procedures. Wij vragen de minister daarom om geen toestemming te 
verlenen aan het winningsplan zolang er geen betere regeling is voor schadeafhandeling. 

Concluderend, het gebied waarin deze winning plaatsvind is erg dichtbevolkt en de risico's van 
mogelijke ongevallen, gezondheidsrisico's en schades zijn onvoldoende ·in kaart gebracht. 
Alternatieve gronden zijn voorhanden, bijvoorbeeld in de Noordzee. De risico's in dit dichtbevolkte 
gebied zijn te groot voor volksgezondheid en natuur. 

Hoogachtend, 

" 

, ' 
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NffiEPA NEfHERLANDS OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION ASSOCIATION 

Bezu1denhoutseweg 27-29 

2594 AC The Hague 

The Nethertands 

P.O. Box 11729 

NL-2502 AS The Hague 

T +31 70 347 88 71 

Fact sheet: fracking nader toegelicht 

Doel van dit fact sheet is een nadere toelichting te geven op fracking met aandacht voor de bij dit proces 

gebruikte chemicaliën, eigenschappen, risicobeheersing en regelgeving verbonden aan het gebruik van 

deze stoffen. Fracking is een techniek die erop is gericht om de doorlatendheid (permeabiliteit) van een 

olie- of gasreservoir te vergroten, zodat olie en/of gas beter toestromen naar de boorput. Door fracking kan 

meer aardgas worden gewonnen uit bestaande reservoirs waar de productie zonder fracking zou worden 

gestaakt. Ook kunnen nieuwe reservoirs in productie worden genomen, waar zonder toepassing van deze 

techniek winning technisch en economisch niet haalbaar zou zijn. Dit sluit aan bij de overheidsdoelstelling 

om zo veel mogelijk aardgas uit de Nederlandse bodem te halen, zodat het volle potentieel aan aardgas

voorraden wordt benut. 

Dit fact sheet bevat een nadere toelichting op de wijze waarop fracking activiteiten worden uitgevoerd. 

Wat is het, welke chemicaliën worden gebruikt, etc. Bij fracking activiteiten wordt voldaan aan alle wet- en 

regelgeving die van toepassing is (niet alleen REACH). Blootstelling van personeel aan chemicaliën wordt 

voorkomen door toepassing van voorschriften op het gebied van de arbeidshygiëne. Het risico dat de door 

fracking aangebrachte scheuren in het reservoir zouden doorbreken naar grondwater voerende lagen is 

praktisch uitgesloten. Dit fact sheet licht nader toe hoe dit wordt voorkomen. 

Tot nu toe zijn er in Nederland ruim 170 putten waar fracking is uitgevoerd, zowel op land als op zee. Geen 

van deze fracking activiteiten heeft geleid tot negatieve consequenties. In de periode 2007-2011 werden 22 

tracks uitgevoerd, 9 op landlocaties en 13 offshore. Bijlage 1 bevat een overzicht van producten die in deze 

periode werden ingezet voor deze activiteiten. Voor elke nieuwe fracking activiteit zal beoordeeld moeten 

worden of de beoogde producten (nog steeds) voldoen aan alle wet- en regelgeving. 

Noot vooraf: Dit document werd oorspronkelijk 

vastgesteld op 8 december 2011. Op 21 februari 

2012 is een oantal feitelijke correcties doorgevoerd 

in Tobel l. Op 20 maart 2012 is het product M275 

toegevoegd aan de tabel in Bijlage 1. Op 7 maart 

2013 is een correctie uitgevoerd von het totaal 

aantal putten waar in het verleden fracking 

activiteiten zijn uitgevoerd. 

Dit document gaat in op fracking-activiteiten in de 

conventionele olie- en gaswinning in Nederland, 

met aandacht voor op de gebruikte chemicaliën, 

eigenschappen, risicobeheersing en regelgeving 

verbonden aan het gebruik van deze stoffen. Dit 

fact sheet is opgesteld naar aanleiding van vragen 

die in de Tweede Kamer zijn gesteld over gebruik 

van fracking chemicaliën. Het document geeft 

achtergrond en uitleg bij de bijgevoegde lijst van 

chemicaliën die in de afgelopen S jaren zijn 

gebruikt en welke mogelijk in de toekomst voor 

fracking activiteiten kunnen worden ingezet. 

1 Inleiding 

Verschillende factoren spelen een rol bij de vraag 

hoe goed olie of gas in een olie- of gasreservoir 

naar de boorput kan toestromen. De stromings-

snelheid hangt onder andere af van de volgende 

factoren: 

• de porositeit (poreusheid) van het gesteende, 

d.w.z. het volume van de poriën in het 

gesteente dat in open verbinding staat met de 

boorput; 

• de permeabiliteit (doorlaatbaarheid) van het 

gesteente, d.w.z. het gemak waarmee de 

vloeistoffen en/of gassen door de poriën van 

het gesteente kunnen stromen - in hoeverre 

staan de poriën met elkaar in verbinding; 

• de viscositeit (stroperigheid) van de olie en/of 

het gas, d.w.z. de stromingsweerstand ervan; 

• het drukverschil tussen vloeistof en/of gas in 

de poriën van het reservoir en de boorput. 

De stroming kan worden verminderd of zelfs 
onmogelijk worden door gecombineerde effecten 

van deze factoren. De olie- en gassector kent 
verschillende technieken waarmee de productie

capaciteit van een put wordt gecreëerd of 

vergroot. Een gangbare stimulatiemethode is 

fracking. 
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2 Fracking, doel en het proces 

Fracking is een techniek die erop is gericht om de 
doorlaatbaarheid (permeabiliteit) v_an de betref
fende bodemlaag plaatselijk te vergroten. Hier
door kan de olie en/of gas beter toestromen naar 
de boorput. 

Bij fracking wordt hydraulische (vloeistof) druk 
gebruikt om op grote diepte op gecontroleerde 
wijze (van haarscheurtjes tot millimeter grote en 
tientallen meters lange) scheuren vanuit de boor
put in het gesteente te maken. Hierdoor wor�t de 
connectiviteit tussen gesteente en boorput 
vergroot, zodat het gas makkelijker kan toe
stromen. De scheuren worden gemaakt door eerst 
een vloeistof (water) met een lage viscositeit via 
de boorput in het reservoir te pompen. Verv�lgens 
pompt men enige·tijd een hoog-viskeuze vloeistof 
(eveneens op waterbasis) in het reservoir, waar
door de scheuren en over de gehele lengte gelei
delijk ·vergroten. Tenslotte wordt èen korrel
vorming materiaal (proppant, meestal bestaand 
uit zand) aan de hoog�viskeuze vloeistof toege
voegd en in de verwijde scheuren gepompt. Dit 
zand (proppant) fungeert als doorlaatbaar 
(permeabel) opvulmiddel. Het. houdt de scheuren 
open wanneer gestopt wordt met pompen en de 
hydraulische druk wegvalt. De poriën tussen de 
zandkorrels zorgen ervoor dat olie of gas beter 
naar de boorput kan toestromen._ 

Fracking is een bewezen techniek die wereldwijd al 
tientallen jaren in vele soorten olie- en gasputten 
gebruikt wordt. Fracking wordt toegepast in 
conventionele reservoirs om productie van gas 
en/of olie te stimuleren en te verbeteren. 
Fracking wordt ook steeds vaker toegepast aan het 
begin van de gaswinning, in geval van reservoirs 
die zonder fracking niet in productie genomen 
zouden kunnen worden. De techniek is uitzon
derlijk waardevol bij 'tight' gas- en oliereservoirs 
en kan ook worden toegepast in aardgas houdend 
schaliegesteente. De vergroting van de permea
biliteit in dergelijke gesteenten door fracking leidt 
tot een -relatief- sterke toename in productie-

. capaciteit en meestal ook een toename in het 
uiteindelijke winningsvolume. In potentie komen 
daarmee grote gas- en olievoorraden beschikbaar · 

voor winning. 

Wanneer geen fracking wordt toegepast, kan het 
zijn dat de gasreservoirs niet of niet langer verant
woord te ontwikkelen zijn of dat de productie va'n 
bestaande gasvelden eerder dan gepland zal 
eindigen. Er worden dan kansen gemist om de 
productie te handhaven of te verbeteren en de 
levensduur van het veld te verlengen. Door 
fracking kan dus veel meer gas worden gewonnen 
uit reservoirs waar de productie zonder fracking 
zou worden gestaakt. 

Ook in reservoirs onder Nederlandse bodem is 
fracking in het verleden al veelvuldig toegepast 
(meer dan 170 putten). Daarbij gaat het vaak om 
bestaande gaswinningputten waar na een aantal 
jaren gasproductie fracking wordt toegepast om 
de afgenomen gasproductie te verbeteren en/of 
de resterende productietijd te verlengen. 

3 Gebruikte chemicaliën en eigenschappen 
t 

De fracking-vloeistof bestaat uit water en zand 
(proppant) met circa 1% toevoegingen. 

De toevoegingen aan de fracking-vloeistof zijn 
voor het fracking.'..proces n�odzakelijk en maken 
het proces effectièver door: 

• wrijving te verminderen; 

• water tijdelijk te verdikken (hogere viscositeit) 
voor het meevoeren van zand (proppant); 

• groei vàn bacteriën te voorkomen; 

• de neerslag va'n residuen te voorkomen of te 
verminderen; 

• het verdikte water weer te verdunnen om het 
water met de chemicaliën terug te winnen. 

Daarbij wordt voldaan aan alle wet- en regelgeving 
die daarvoor geldt, nationaal en onder EU regel
geving (bijvoorbeeld REACH). 

Het opvulmiddel (zand) helpt de gemaakte 
scheuren open te houden ('propping') nadat men 
de geïnjecteerde vioeistof uit de put heeft verwij
derd. De keuze van het opvulmiddel hangt af van 
de effectieve druk in het gesteente; het kan fijn of 
grof zand zijn. 

De vloeistoffen die voor het maken van de breuk 
worden gebruikt, hebben een zodanige chemische 
samenstelling dat zij na verloop van een vooraf 
bepaalde tijd hun viscositeit verliezen. Wanneer 
men de put daarna laat produceren, stroomt een 

• gede�lte (tussen een derde en twee derde deel) 
van de ingepompte vloeistoffen terug naar de 
boorput en blijft de hoog-permeabele zandvulling 
achter. Dit wordt op zijn plaats gehouden dank zij 
de neiging van de scheuren zich te sluiten. De met 
proppant gevulde scheur, die tot 12 mm wijd kan 
zijn, zorgt ervoor dat de olie of het gas gemakke
lijker naar de put kan stromen. 

De exacte samenstelling van de chemicaliën 
verschilt per frack-activitèit, afhankelijk van de 
eigenschappen van het reservoir. De olie- en 
gasmaatschappijen bepalen samen met de leve
ranciers van producten de kwalitatieve en 
kwantitatieve samenstelling van de chemische 
additieven die gebruikt worden. De olie- en gas
maatschappijen hebben inzicht in de eigen-
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schappen van de fracking-chemicaliën, risico's van 
deze producten en voorwaarden voor de veilige 

omgang ermee, onder andere in de vorm van 

Europees verplichte veiligheidsinformatiebladen. 

Deze informatie is altijd beschikbaar ten behoeve 

van inspecteurs van het Staatstoezicht op de 

Mijnen. 

In de Europese Unie werd het systeem van infor

matievoorziening via veiligheidsinformatiebladen 

ingesteld bij richtlijn 91/155/EEG van 5 maart 

1991, laatst gewijzigd door richtlijn 2001/58/EG 

Tabel 1. Overzicht van typen fracking-chemicaliën. 

van 27 juli 2001. Deze richtlijn is inmiddels 

ingetrokken en vervangen door Artikel 31 en 

Bijlage Il van de REACH-verordening van 18 

december 2006. 

In bijlage 1 wordt een totaal overzicht gegeven van 

handelsnamen, samenstelling en classificaties op 

grond van veiligheid en milieu van fracking chemi

caliën die in de afgelopen 5 jaren in de olie- en 

gaswinning in Nederland werden gebruikt. 

Samenvattend worden de volgende typen chemi

caliën gebruikt voor fracking-activiteiten (tabel 1). 

Karakterisering Voorbeelden van toege- Functie 

paste chemische stoffen 

Opvulmiddel Zand (proppant) Houdt verbeterde olie en/of gas toe-
stroom in stand 

Gel-polymeren Natuurlijke organische Voor een goed transport van het opvul-

macromoleculen (Guar middel zand; de vloeistof gaat als drager 

Gum) fungeren voor het te plaatsen zand 

Gel stabilisatoren Natriumchloride Houdt de gel in stand 

Biociden Glutaraldehyde Voorkomt groei van bacteriën 

Gel brekers Zuren en/of oxidatie- Verlaagt de viscositeit van de vloeistoffen 

middelen zodat deze, na afzetting van het opvul-
middel zand, teruggeproduceerd kunnen 

worden 

Cross-linkers Boraatzouten Verhoogt de viscositeit zodat meer 

opvulmiddel in de scheuren gevoerd kan 

worden 

Zuren Citroenzuur of mieren- Voorkomt neerslagen (metaaloxiden) en 
zuur het oplossen van mineralen 

Fluid-Loss-Additieven Zand/ leem Voorkomt eventuele verliezen naar het 

formatie gesteente 

Smeermiddelen Polymeren, poly-acryl- Verlaagt de wrijving tijdens het pompen 

amiden 

Surfactant /Oppervlakte- Alcoholethoxylaten 

spanningsverlagers 

Zuurgraad (pH) stabilisatoren Natriumcarbonaat / 

Kaliumcarbonaat 

4 Regelgeving met betrekking tot gebruik van 

chemicaliën t.b.v. fracking 

4.1 Onshore 

Sinds 2007 is de Europese Verordening voor het op 

de markt brengen van stoffen van toepassing 
(REACH). REACH, een geïntegreerd systeem voor 

de registratie, beoordeling van en de autorisatie 

van de vloeistoffen 

Zorgt voor een zo laag mogelijke opper-

vlaktespanning tussen het gesteente en 

de vloeistof, zorgt ervoor dat de weer-

stand voor het inpompen en weer uit-

stromen zo gunstig mogelijk is 

Houdt een juiste zuurgraad in stand 

(buffering) 

en beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen, kent een gefaseerde registratieplicht. 

Stoffen dienen gepre-registreerd te zijn om in 

aanmerking te komen voor een uitgestelde 

registratieplicht, dat wil zeggen registratie per 1 
december 2010, 1 juni 2013 of 1 juni 2018. 

Per 1 december 2010 moeten stoffen gere

gistreerd zijn die in volumes van meer dan 1.000 
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ton per jaar op de markt worden gebracht. Ook de 
meest schadelijke .stoffen moesten per 
1 december 2010 zijn geregistreerd, zoals: 

carcinogene, mutagene en reprotoxische 
stoffen (CMR;.stoffen) die in volumes van 
meer dan 1 ton per jaar worden gepro
duceerd of geïmporteerd; en 

milieugevaarlijke stoffen die in hoeveelheden 
van tenminste 100 ton per jaar worden gepro-· 
duceerd of geïmporteerd met. de risico
aanduiding R50/53 (zeer giftig en schadelijk 
op lange termijn voor het aquatisch milieu) 
volgens richtlijn 67 /548/EEG. 

Vervolgens worden de .stoffen die in kleinere hoe
veelheden op de markt zijn en de minder schade
lijke stoffen geregistreerd (2013: stoffen > 100 ton 
per jaar en 2018 stoffen > 1 ton per jaar. De gefa
seerde registratie loopt tot en met 2018 en vindt 
plaats bij ECHA, het Europees Agentschap voor 
chemische stoffen in Helsinki. Voor de registratie 

• van een stof moet een technisch dossier worden 
overlegd. De regels ten aanzien van dat dossier 
staan in verhouding met de. risico's va� de stof. 
Het technisch dossier bevat onder andere een 
beschrijving van het gebruik van ch'emische stoffen 
en de bij het gebruik te nemen voorzorgsmaat'" 
regelen. Een registratiedossier voor een stof waar
van jaarlijks 10 ton of meer wordt ingevoerd of 
vervaardigd, moet vergezeld gaan van een gede
tailleerde beschrijving van de risico's die de stof 
oplevert, van de mogelijke blootstellingscenario's 
en van de maatregelen waarmee deze risico's 
kunnen worden beheerst (chemisch veiligheids
rapport). 

Het REACH-syste'em wordt aangevuld door de ÉU 
Verordening betreffende de indeling, etikettering 
en verpakking van stoffen en mengsels (de CLP
verordeni�g). In deze verordening worden de 
criteria voor·de indeling en etikettering van chemi
sche stoffen op basis van het algemeen geharmo
niseerd systeem .. (GHS) van de Verenigde Naties 
voorgeschreven. 

REACH kent een aantal uitzonderingen yan de 
registratieplicht. �o geldt een uitzondering voor 
stoffen als water en glucose, waarvan wordt 
geacht dat de risico's ervan verwaarloosbaar zijn. 
Ook polymeren zijn uitgezonderd, maar niet de 
monomeren waaruit de polymeren zijn vervaar
digd. Biociden worden gereguleerd via de EU 
Bioci_denrichtlijn en toegelaten werkzame stoffen 
in biociden zijn uitgezonderd van de registratie
plicht onder REACH (art. 15,2). 

Wanneer het specifieke geb·ruik c.q. toepassing 
van een product via een chemisch veiligheids
rapport nog niet heeft plaatsgevonden, kan een 
eindgebruiker de fabrikant, importeur of leveran-

cier verzoeken het gebruik te beoordelen en op te 
nemen in het rapport. Ook kan een eindgebruiker 
zelf een product registreren of een chemisch 
veiligheidsrapport indienen., 

Wanneer een fracking-product stoffen bevat die 
nu al onder REACH moeten zijn geregistreerd, dan 
zal volledig moeten worden voldaan aan de 
registratieverplichtingen, voordat een product 
voor fracking-activiteiten kan worden ingezet. 
Wanneer dit niet het geval is, zal eerst registratie 
van de stof(fen) moeten plaatsvinden en moet een 
chemisch veiligheidsrapport worden overlegd. 

Producten die stoffen bevatten die al onder 
REACH geregistreerd hadden moeten zijn, maar 
waar dit (bijvoorbeeld qua toepassing) nog niet 
heeft plaatsgevonden, worden niet gebruikt bij 
fracking-activiteiten. 

Wanneer een fracking-product stoffen bevat die 
wel gepre-registreerd zijn maar nog niet gere
gistreerd behoeven te 'worden omdat zij pas in 
2013 of 2018 geregistreerd hoeven te zijn, dan 
gelden andere vigerende regels met betrekking tot 
chemicaliën. Hier.bij valt te denken aan: 

• de verplichting tot het verstrekken van veilig
heidsinformatiebladen; 

• de Wet milieubeheer, Hoofdstuk 9, Stoffen 
en producten; 

• Wm-vergunningsplicht en regels voor opslag 
van chemicaliën en externe veiligheid; 

• arbeidsveiligheidregelgeving (de Arbowet, 
hoofdstuk 8, Voorlichting en onderricht en 
het Arbobesluit; Etikettering); 

• meldingen en ontheffingen ingevolge de 
mijnbouwregelgeving (Besluit Algemene 
Regels Milieu Mijnbouw, ·BARMM); 

• transportsportregulering (ADR, RIO, IMDG en 
IATA). 

Naast Europese en Nederlandse wet- en regel
geving bestaat voor het opstellen van veiligheids
informatiebladen· ook een Nederlandse norm 
(NEN-150 11014-1). 

4.2 Offshore 

Offshore gelden naast de hierboven bedoelde 
verplichtingen onder REACH ook de aanvullende 
internationale verplichtingen voor gebruik van 
mijnbouwtiu,lpstoffen onder het OSPAR-verdrag. 
Fracking-vloeistoffen vallen ook onder deze 
verplichtingen. Deze OSPAR regels zijn geïmple
menteerd in de Nederlandse mijnbouwwetgeving. 

Concreet betekent dit dat alle chemicaliën die 
offshore worde'.n gebruikt, inclusief fracking-vloei-
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stoffen, moeten zijn geregistreerd. Deze registratie 

van mijnbouwhulpstoffen is aanvullend op de 

verplichtingen in REACH en vindt plaats in 

opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen door 

CEFAS, het Engelse Centre for Environment, 

Fisheries & Aquaculture Science. Het Staats

toezicht op de Mijnen ziet toe op de correcte 

uitvoering van registraties en de naleving van de 

voorwaarden in de ontheffingen voor gebruik van 

mijnbouwhulpstoffen. 

Om een mijnbouwhulpstof te kunnen registreren, 

moeten de eigenschappen van stoffen volgens 

voorgeschreven protocollen worden overlegd. 

OSPAR kent diverse categorieën van stoffen, inge

deeld op basis van schadelijkheid voor het milieu. 

In ontheffingen worden beperkingen gesteld aan 

het gebruik van mijnbouwhulpstoffen. Zo worden 

beperkingen gesteld aan de te gebruiken hoeveel

heden. Tevens zijn olie- en gasmaatschappijen 

verplicht de gebruikte chemicaliën continue te 

"vergroenen". 

Bij de beoordeling van mijnbouwhulpstoffen 

wordt tegenwoordig ook getoetst of een product 

voldoet aan de vereisten van REACH. 

5 Veiligheid en milieuaspecten in relatie tot 

de gebruikte chemicaliën 

Blootstelling van personeel aan chemicaliën wordt 

voorkomen door toepassing van voorschriften op 

het gebied van arbeidshygiëne. 

Bij fracking-activiteiten op land komen de chemi

caliën niet in het omringende leefmilieu voor 

mensen, planten en dieren c.q. de biosfeer 

terecht. 

Voor gebruik van fracking chemicaliën offshore 

moet worden voldaan aan de voorwaarden die in 

OSPAR en in de Mijnbouwwetgeving worden 

gesteld, zie paragraaf 4.2. 

Hieronder wordt e.e.a. nader toegelicht. 

5.1 Transport, opslag en toepassing van 

chemicaliën 

De apparatuur die wordt gebruikt voor het fracken 

moet het water, een opvulmiddel en chemicaliën 

onder hoge druk kunnen verpompen. Speciale 

materialen moeten worden gebruikt voor de 

tanks, menginrichtingen, pompen en het 

leidingensysteem. De pompen worden via een 

hoge druk leiding op de boorput aangesloten. Voor 

gebruik op land wordt doorgaans gebruik gemaakt 

van apparatuur die op trucks of speciale onder

stellen is geplaatst. Het vervoer op land gebeurt in 

overeenstemming met de geldende reguliere wet

en regelgeving, b.v. ADR. 

Op zee wordt vaak gebruikt gemaakt van speciaal 

hiervoor gebouwde vaartuigen, die alle apparatuur 

en materialen die voor het fracken nodig zijn aan 

boord hebben. Het maritieme vervoer gebeurt in 

overeenstemming met de geldende reguliere wet

en regelgeving, b.v. IMDG-Code. 

5.2 Arbeidsveiligheid 

De veiligheid van personeel is van primair belang. 

Voor een veilig verloop van de werkzaamheden, 

met name met het oog op de hoge drukken waar

mee gewerkt wordt, wordt alle apparatuur regel

matig onderhouden, geïnspecteerd en boven de 

nominale werkdruk beproefd. Er zijn duidelijke 

eisen voor het testen van de integriteit van verbui

zingen/afwerking om de toegepaste fracking-druk 

te kunnen opvangen, waardoor fracking op een 

veilige manier kan worden uitgevoerd. 

Het personeel is goed geïnformeerd en geïn

strueerd over de te gebruiken chemische stoffen, 

onder andere door middel van veiligheids

besprekingen (toolbox meetings), op locatie aan

wezige veiligheidsinformatiebladen c.q. werk

instructiekaarten en etiketteringen, e.e.a. conform 

Arbowetgeving. Competent personeel, goede 

voorbereiding, streng toezicht, een duidelijke 

afbakening van het werkterrein en het gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen zorgen ervoor 

dat de risico's geminimaliseerd zijn. 

5.3 Risico's voor bodem en grondwater 

Door goed getrainde medewerkers, integriteit van 

apparatuur, ingebouwde veiligheidskleppen 

(proces beschermingsmaatregelen), afwerking van 

de put met verbuizingen en goede afwerking van 

installaties is het risico op bodemverontreiniging 

verwaarloosbaar. Daarnaast vinden werkzaam

heden plaats op vloeistofkerende en/of vloeistof

dichte vloeren, in overeenstemming met de 

Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming 

(NRS), waardoor werkzaamheden op een milieu

hygiënisch verantwoorde manier kunnen worden 

uitgevoerd. Ook offshore installaties zijn gecon

strueerd op een manier dat in het geval van een 

lekkage geen ongecontroleerde uitstroom in zee 

plaatsvindt door toepassing van lekgaten. 

De fracking-chemicaliën worden via de productie 

opvoerbuis (tubing) in de met stalen verbuizing 

(casing) beschermde boorput naar de doel

formatie, het reservoir, gebracht. In Nederland 

bevinden deze formaties zich in de diepe onder

grond op een diepte van 1.600 m tot meer dan 

4.000 meter, ver buiten de biosfeer en ver onder 

grondwater voerende lagen. Grondwaterwinning 

ten behoeve van drinkwatervoorziening vindt 

regulier plaats op een diepte tussen de 50 en 200 

meter met enkele uitzonderingen tot maximaal 
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400 meter. Tussen de geologische laag waar een 
track wordt uitgevoerd en de grondwater 
voerende lagen zit een grote verticale afstand met 
diverse slecht tot niet doorlatende geologische 

formaties. 

Er zijn twee potentiële routes voor onbedoelde 
uittreding van fracking-vloeistoffen naar geo
logische formaties boven het reservoir: 

1. Lekkage via de boorput; en 

2. Propagatie van scheuren tot boven afslui

tende geologische formaties boven het 

reservoir. 

Hieronder wordt beschreven hoe deze onge
wenste uittreding van vloeistoffen wordt voor
komen. 

Ad 1: Alle boorputten zijn over de gehele lengte 
beschermd door stalen casing (verbuizing) en 
cementlagen. Op de diepte van het reservoir is dat 
een enkele gecementeerde stalen casing. Op 
geringere dieptes zijn dat meerdere lagen staal en 
cement. Daardoor kan er geen vloeistof uittreden 
uit de boorput en indringen in aardlagen boven de 
doelformatie (het reservoir). Drinkwater voerende 

lagen worden beschermd door 2 tot 4 lagen staal 
e n  cement. In Figuur 1 wordt dit schematisch 
toegelicht. Verontreiniging van drinkwater 
voerende lagen langs deze route is uitgesloten 

wanneer de integriteit van de put is gewaarborgd. 
Deze waarborging is ingebouwd in de Mijnbouw
wetgeving: er zijn regels opgesteld voor het put
ontwerp en het aanleggen van een boorput. Er 
worden onder andere eisen gesteld aan de 
verbuizing en de cementering van de boorput. Het 
Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op de 
naleving van deze regels. 

Ad 2: Het risico dat de door fracking aangebrachte 
scheuren in het reservoir zouden doorbreken naar 
drinkwater voerende lagen is praktisch uitge
sloten; de afstand tussen de reservoirs waarin 
fracking activiteiten worden uitgevoerd (1.600 tot 
meer dan 4.000 meter) en de drinkwater voerende 
lagen (tot maximaal 400 meter) is te groot en de 
boven de reservoirs aa nwezige afsluitende geo

logische lagen te talrijk om een contact tussen 

reservoir en drinkwater voerende lagen te laten 

ontstaan. 

Het volume waarmee een fracking-activiteit 
plaatsvindt Is zodanig dat de propagatie van een 
scheur beperkt blijft tot de laag waarin de olie of 

het gas zich bevindt. Het druk-regime van een 

frack wordt :zodanig gemanaged dat de frack

propagatie gecontroleerd verloopt. 

Figuur 1: schematisch overzicht van verbuizing en cemen
tenng van een boorput 

5.4 Afvalstoffen 

Nadat alle geplande stadia van de fracking-activi
teit in de put voltooid zijn, word de put schoon
gemaakt. De in de diepe ondergrond toegepaste 
fracking-chemicaliën worden daardoor voor een 
deel teruggewonnen (meestal maximaal twee 
derde). De achtergebleven vloeistofresten blijven 
opgesloten in het reservoir en de fracking-chemi
caliën breken grotendeels of geheel af tot 
elementen die ook van nature voorkomen in dit 
m ilieu. 

De terug geproduceerde fracking-vloeistoften 
worden van onshore locaties afgevoerd volgens de 
hiervoor geldende wetgeving en verwerkt bij 
extern erkende afvalstoffenverwerkers. Bij afvoer 
van het residu treden geen noemenswaardige 
risico's op. Hiervoor gelden dezelfde regels als 

genoemd onder 5.1. 

Ook hier geldt dat voor gebruik van fracking 
chemicaliën offshore moet worden voldaan aan de 
voorwaarden die in OSPAR en in de Mijnbouw
wetgeving worden gesteld, zie paragraaf 4.2. 
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6 Ervaringen in Nederland 

Fracking-technieken zijn sinds de jaren '50 in 
Nederland gebruikt bij het ontwikkelen van 'tight' 
en minder permeabele gas- en oliereservoirs. 

In projecten zowel op land als op zee werd 

fracking toegepast op diepten tussen 1.600 m en 
meer dan 4.000 meter. Met de voortschrijdende 

technische ontwikkeling, met name in de laatste 

tien jaar, zijn fracking-technieken ontwikkeld die 

technisch en economisch effectieve stimulatie 

mogelijk maken van 'tight' en schaliegas 
reservoirs. Er zijn duidelijke eisen voor het testen 

van de integriteit van verbuizingen en afwerking 
van de putten om de toegepaste fracking-druk te 
kunnen opvangen, waardoor fracking op een 
veilige en voor het milieu aanvaardbare manier 
kan worden uitgevoerd. 

Tot nu toe zijn er in Nederland ruim 170 putten 
waar fracking is uitgevoerd, zowel op land als op 
zee. In de periode 2007-2011 werden 22 fracks 

uitgevoerd, 9 op landlocaties en 13 offshore. Geen 
van deze fracking activiteiten heeft geleid tot 

negatieve consequenties. 

7 Voorbeeld van fracking 

De natuurlijke productie uit een bepaald gas
reservoir dat op een diepte van ongeveer 3.200 

meter lag, was niet economisch. Het gas stroomde 

weliswaar op eigen kracht uit de put, maar een te 
kleine hoeveelheid en bij een druk die te laag was 
om het gas na behandeling aan het distributienet 
toe te voeren. Er werd een frack uitgevoerd, 
waarbij 100 ton zand als opvulmiddel werd 

gebruikt en circa 250 m3 water met ongeveer 1% 

toegevoegde chemicaliën. De kosten lagen rond 
de 750.000 euro, maar het resultaat was een 
productie van 320.000 m3 gas per dag extra, bij 
een druk die toevoer aan het distributienet 
mogelijk maakte. De terug geproduceerde 
fracking-vloeistoffen zijn verwerkt bij een extern 

erkende afvalstoffenverwerker. 

NOGEPA, 7 maart 2013 
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Uitleg bij het overzicht fracking chemicaliën 
2007-2011 

In de bijgevoegde lijst van fracking-chemicaliën wordt 

een overzicht gegeven van producten die in de afge

lopen 5 jaren voor fracking-activiteiten zijn gebruikt 

en welke mogelijk in de toekomst voor fracking-activi

teiten kunnen worden ingezet. Deze lijst geeft de 

stand van zaken weer op 1 december 2011. Het over

zicht van producten kan in de loop van de tijd 

wijzigen. Er kunnen stoffen van de lijst worden 

verwijderd, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer 

leverbaar zijn of wanneer In het licht van de infa

sering van chemicaliën deze niet meer aan de criteria 

in REACH zouden voldoen. Ook is het mogelijk dat er 

nieuwe producten op de markt komen die voor 

fracking kunnen worden gebruikt. In ieder geval is  

uitgangspunt dat producten die in toekomstige 

fracking-activiteiten worden gebruikt moeten voldoen 

aan de voorwaarden die in REACH of andere 

relevante wet- en regelgeving worden gesteld. 

De lijst met fracking chemicaliën is opgesteld door 

NOGEPA in samenwerking met de bij NOGEPA aange

sloten operators. De lijst geeft inzicht in de informatie 

die beschikbaar Is bij de operators. Deze informatie is 

gebaseerd op de informatie die op de veiligheids

informatiebladen (VIB's) ofwel material safety data 

sheets (MSDS) van het product is vermeld. 

Hieronder volgt een korte toelichting op de diverse 

kolommen met informatie over de fracking chemi

caliën: 

Fracking chemicals -Tradename: 

De handelsnaam van het product. 

Composition/lnformation on ingredients: 

Deze kolom bevat informatie over de stoffen in het 

product die de risico's van het product bepalen. De 

informatie is afkomstig van de MSDS van het product. 

Function of the product: 

Beschrijft de functie van het product in fracking

activiteiten. 

CAS-number: 

Dit is een unieke numerieke identificatie van 

chemische elementen en componenten. Het CAS

identificatienummer is afkomstig van de MSDS. 
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Classification of components: 

Dit is de classificatie van de in de MSDS opgegeven 

componenten van een product. De classificaties 

worden gedefinieerd in EU Verordening 1272/2008 

betreffende de indeling, etikettering en verpakking 

van stoffen en mengsels en het Globally Harmonized 

System (GHS) of Classification and Labelling of 

Chemicals (CLP) : 

0 Oxiderend 

F+ Zeer licht ontvlambaar 

T+ Zeer Vergiftig 

c Bijtend 

Xn Schadelijk 

Xi Irriterend 

E Ontplofbaar - Explosief 

T Vergiftig 

N Milieugevaarlijk 

F Licht Ontvlambaar 

Risk phrases components: 

Dit zijn de risico-zinnen (R-zinnen) van de in het MSDS 

opgegeven componenten van een product. De risico

zinnen worden gedefinieerd in Bijlage 111 van EU 

Richtlijn 67/548/EEC. Gezien de lengte van de bijlage 

wordt hier volstaan met een verwijzing naar de 

website van de EU. 

(http://ec.europa.eu/environment/chemicals/dansub 

/pdfs/annex3 nl.pdf) 

Classification -Overall Product: 

Dit is de classificatie van het totale product volgens 

het MSDS volgens de indeling in EU Verordening 

1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels en het GHS of 

CLP. 

Risk Phrases - Overall product: Dit zijn de risico

zinnen van het totale product volgens het MSDS. De 

risico-zinnen worden gedefinieerd in Bijlage 111 van EU 

Richtlijn 67/548/EEC. Gezien de lengte van de bijlage 

wordt hier opnieuw volstaan met een verwijzing naar 

de hiervoor genoemde website van de EU. 
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Fraccing chemicals Compcsltion/lnformation on ingredients Function of the Cas number 

· Tradename product 

100 Mesh Sand Crystalline silica. quartz Proppant 14808-60-7 

AG·58l Geen componenten opgegeven. AcidGellant N iet opgege-
ven omdat het 
een en kelvou-
dig stof betreft 

AG-7 Cl0-16 ethoxylated alcohol -9 moles ethoxylation 1-10% Gelllng 68002-97- 1 
chemica! 

8183 Phosphonlum Quaternary Salt; 1-5% Biocide 55566-30·8 
Quaternary Ammonium Salt5; <; 1% 68989-00·4 

8197 2-butoxyethanol; 10-25% EZEFLO 111-76-2 
propaan-2-ol; 10-30% Surfäctant 67·63-0 
ethoxylated Cl 1 linear/branched alcohols (Seo); 10-30% 34398-01-tc 
dodecyl-pentadecyl alcohol ethoxylate; 10-30% 106232-83-1 
ethoxylated Cll linear/branched alcohols (7eo); 10·30% 34398-01-lb 

B232 Alkyl hydroxy ethyl benzyl ammonium chloride; 10-25% Non- 61789-68-2 
propaan-2-ol; 5·15% fmulsifylng 67-63-0 

Agent 
8269 Destillaten (Aardolie) met waterstof behandelde lichte Green Guar 64742-47-8 

fractie; 30·SS% Slurry Gel 
fthoJCYlated Alcohol;< 1 % 

BA-20 Acetic Acid; 10-30% Gel PH Buffer 64-19>7 
Ammoinium acetate; 60 100% 631-61-8 

BF·l sodlum acetate 100% pH control 00127-09-3 
BF- 10 L potassium carbonate 30-50% Well 584-08-7 

Stimulation 
Chemica! 

BF -lOLE acetic acid 5-10% pH control 000064-19-7 
BF- 7L Kaliumcarbonaat; 40-60% Buffer 000584-08-7 

BF·H sodium hydroxide 30-50% Acidity Control 1310-73-2 
Chem ica! 

Bf·L mierenzuur 70-90% Acidity Control 64- 18·6 
Chemica! 

Biobase 637 Paraffinen (aardolie), normale CS·C.20; 30-60% Fraction Liquid 064771-72-8 
Alkenen, C>8; 1-�% 068411-00-7 

BR- EH T natrium bromaat 60-80%, Breaker 7789-38·0 
crystallinc sihca (quartz) 2.5·10% 14808-60-7 

Classiflcation 

components 

Not applicable 

Het prcdukt is niet 
geklasseerd als 
gevaarlijk volgens 
1999/45/EC 

Xn, XI. N 

T, Rep 2, Xn, Xi, N 
Xn,C, N 

Xn, XI 
F, Xi 

Xn, XI 
Xn, Xi 
Xn, Xi 

c, Xn, F, N 
F, Xi 

Xn 
Xn,Xi 

c 
c 

Xi, Xn 

c 

Xn,Xi 

c 

c 

Xn 
Xn 

Xi, 0, Care. Act 1 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrase s components Oassiflcat ion . Rlsk Phrases ·Overall Product 
Overall Product 

None Not classified N one 

None Not classified None 

R22;R41;R38;RSO xn,Xi,N 22, 38. 41, 50 

R23/R61/R22/R41/RSO/R43 Rep 2, Xn R61/R20/R43 

R22/R34/R50 

R20/R21/R22/R36/R38 Xn Rl 1/R67 /R36/R41/R 22/R36/38/R 20/2 
Rll/R67/R36 1/22 
R22/R41 
R22/R41 
R22/R41 

R34/R22/ Rll/ RSO c R34/Rll/RSO/R22/ R67/ R36 

Rll/R67/R36 

R65 Product is non R22/R41/R65 
R22/R41 dangerou5 in 

accordance wi th 

Directive 

1999/45/EC 

R10/R35 R34 
R34 

R22; R36; R38 Xi, Xn 22, 36/38 

R10,R35 XI R36 

Xn:R22; Xi:R36/37 /38 xn, Xi R22/R36/38 

R35 35 

R35 34/35 

R65/R66 Xn R65/R66 
R65 

R36/37,R9,R45,R48/20 Xi, Xn,O 8, 9, 20, 22,  36, 48 
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Fraccing chemicals Composition/lnformation on ingredients Function of the Cas number 

-Tradename product 

BR·SPL disodium peroxodisulphate >90% Other 7775-27-1 

Carbolite Siliciumdioxide; 10·30% Fracturing 7631-86·9 

Kwarts (Si02); 5·10 % Proppant 14808-60-7 

Caustic Soda M2 Sodium hydroxide Well 1310-73-2 
Stlmulation 
Chemica! 

Caustic Soda Acidity control 
Solution sodium hydroxide 33% chemica! 001310- 73·2 

CL-28E Borate Salts; 30-60% Gel Crosslinker 

Clay Treat 2C Mengsel, geen componenten opgegeven Clay-control Geen Cas 
nummer 

opgegeven 

D·4G 3,6, 9,12,15, 18,21,24-0ctaoxatetratriacontan· l ·ol; 60-100% Surfactant 24233·81·6 

D-4GB Well 00111-76-2 

2-butoxyethanol 20-40% stimulation 

ethoxylated fatty alcohol 40·60% chemica! 
DF-2 2-ethyl hexanol 10-30% Oefoamer 104-76-7 

2-butoxyethanol 10-30% (Drilling) 111-76-2 

Enzyme G Hemicellulase enzymconcentraat; 1-5% Breaker 9025-56-3 

F103 2 · butoxyethanol EZEFLO 111·76·2 
Propan-2-ol Surfactant 67-63-0 
Ethoxylated alcohol linear (1) 

Ethoxylated alcohol linear (2) 
Ethoxylated alcohol linear (3) 

F108 Amine derivative EZEFLO 
Surfactant 

Fl l O Methanol EZEFLO 67-56-1 
Alcohol, Cll linear, ethoxylated Surfactant 34398-01-1 
Alcohol, C9-Cll, Ethoxylated 68439-46-3 

F112 Polyethylene glycol monohexyl ether; 7·13% Surfactant 31726-34·8 

FERCHEK • FERRIC lsoascorbic acid, sodium salt Oxygen 6381-77·7 
IRON INHIBITOR Scavenger 

Ferrotrol 210C Ascorbinezuur; 60-100% Iron Control 000050-81·7 
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Classification 

components 

0, Xn, Xi, Sens 

Niet geclassificeerd 
Xn 

c 

c 

not applicable 

Het produkt Is niet 
geklasseerd als 
gevaarlijk volgens 
1999/45/EC 

Xn, Xi 

Xn 
Xn 

Xi 

XI, Xn 

Xn, Xi 

F, Xi 
Xn, Xi,N 
Xn, Xi 
Xn,Xi 

Xi,N 

F,T 

Xn,Xi,N 
Xn,Xi 

Xi 

Not applicable 

Het produkt is niet 
geklasseerd als 
gevaarlijk volgens 

67/548/EEG 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification - Risk Phrases - Overall Product 
Overall Product 

R8,R22;R36/37/38,R42/43 8, 22, 36/37 /38, 42/43 

Xn R48/20 
R48/R20 

R35 c R35 

c R35 
R35 

none None 

Not Classified None 

R22/R41 Xn, Xi R22/R41 

Xn R20/21/22 R38 R41 
R20/21/22, R36/38 

R22, R41 

R36/38 Xi, Xn 20/21/22, 36/38 
R20/22; R36/38 

R-42 Not Classified None 

R20/R21/R22/R36/R38 Xn R10,R22,R38,R41,R67, 
Rll/R67 /R36 R52/53 
R22/R36/R38/R51/R53 

R22/R41 
R22/R36/R38 

R38·41/R50 XI R41,R52 

Rll/R23/24/25·39/23/24/25 T R41,R23/24/25, 
R22/R36/R38/R51/R53 R39/23/24/25,R52/53 
R22/R41 

R38/R41 Xi R41 

None Not classified None 

Not Classified None 
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Fraccing chemicals Composition/lnformation on ingredients Function of the Cas number 

-Tradename product 

FlexSand MSE Mengsel, geen componenten opgegeven Fracturing 

Proppant 

Flo-Back 30 1-propaanaminium, 3·amino·N·(carboxymethyl)·N,N· Surfactant 61789-40·0 
dimethyl-,N-kokos-acylderivaten, hydroxiden, inwendige 

zouten; 60-100%. 
FP·16LG 

paraffinf 60-100% 
Defoamer 

090622-52-9 
olefins 5-10% 068991-52-6 

diethylene glycol monobutyl ether 1·5% 000112 -34-5 

Frac Sand Crystalline silica; quartz; 60-100% Proppant 14808·60-7 

Fracsal Ultra Mengsel, geen componenten opgegeven Crosslinl<er 

GasPerm-1000 Proprietary Component; 10-30% Surfactant listed 

Terpenes and Terpenoids, sweet orange-oil; 10·30% 68647-72-3 

lsopropanol; 10-30% 67-63-0 

GBA-4 CalciumFluorlde; 60-100% Breake r 7789-75-5 

Kwarts (Si02); 0.1-1% 14808-60·7 

GBW·24 Calciumperoxide; 60·100% Breaker 001305-79-9 
Calciumhydroxide; 10-30% 001305·62·0 

GBW·5 Diammoniumperoxodisulphate; 60-100% Frac Gel Braker 7727-54-0 

GEL-STA Stabilizer Sodium thiosulfate; 60-100% Gel Stabilizer 7772-98 - 7 

GS·l Natrium thiosulfaat, pentahydraat Gel stabilisator 10102-17-7 

GS-HT not applicable Well 
Stimulation 

Chemica! 

GW-3 Guar-Gom Water Gellant 9000-30-0 
Agent 

Classification 

components 

Het produkt is niet 

geklasseerd als 

gevaarlijk volgens 

1999/4$/EC 
Xi 

Xn 

Xn 
Xi 

Not applicable 

Het produkt is niet 

geklasseerd als 
gevaarlijk volgen s 

1999/45/EC 

Xi, Xn, N 
Xn, XI, N 

f, Xi 

Het produkt is niet 

geklasseerd als 
gevaarlijk volgens 
67/548/EEG 
Xn 

0, Xi 
Xi 

0,Xn,X1 

Not applicable 

Het produkt is niet 
geklasseerd als 
gevaarlijk volgens 

67/548/EEG 

Het produkt is niet 

geklasseerd als 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification - Risk Phrases ·Overall Product 

Overall Product 

Not Classified None 

R-36 Xi R36 

R65 
Xn R65 

R65 
R65 

None Not classified None 

Not Classifled None 

R10, R38·43/R65/R50/R53 R10/R43/R67 /R36/38/R51/53 

RlO, R65, R3&-R43, RSO/R53 

Rll/ R36/ R67 

Not Classified None 

R48/R20 

R8/R41/R38 O,Xi R8/R41/R38 

R41 

R8/R22/R36/R37/R38/R42/R43 o.xn,Xi, R8/R2 2/R36/37 /38/R42/43 

None Not classified None 

Not Classified None 

none 

Not Classified None 

gevaarlijk volgens 
67/548/EEG 
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Fraccing chemicals Composition/lnformation on ingredients Function of the Cas number 

-Tradename product 

GW-4AFG Guar-Gom; 60-100% 9000·30·0 

High Perm CRB Diammoniumperoxodisulphate; 60-100% Frac Gel 007727-54-0 

Kristallijn silica kwarts; 10-30% Breaker 014808-60· 7 

Hll·124F Formic Acid; 60-100% Gel PH Buffer 64-18-6 

HyTempO Miereniuur; 60-10% Acid Additive 000064·18·6 

J218 Diammonium Peroxidisulphate; 60-100% Live Breaker 7727-54-0 

J218 Diammonium Peroxidisulphate; 60·100% Live Breaker 7727-54·0 

J353 Natriumthiosulfaat pentahydraat; 60·100% High 10102-17-7 

Temperature 

Stabilizer 

J450 2,2',2"-nitrilotriethanol; 60-100% Iron Stabilizer 102-71·6 

J464 Sodium hydrogen carbonate; 60·100% Buffering Agent 144-55-8 

J475 Diammonium Peroxidisulphate; 60-100% Breaker 7727-54-0 

J480 Zout van aliphatisch zuur; 60·100% Crosslinker 

Delay Agent 

J481 Natriumbromaat; 60·100% Live Breaker 7789-38·0 

J488 Salt or aliphatic acid Acid Buffer 
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Classification 
components 

Het produkt is niet 

geklasseerd als 

gevaarlijk volgens 

67/548/EEG 

0, Xn, X i 

Xn 

C- Corrosive 

c 

O,Xl,Xn 

0,Xl,Xn 

Product is non 

dangerous in 

accordance with 

Directive 

1999/4$/EC 

Product is non 

dangerous in 

accordance with 

Oirective 

1999/45/EC 

O,Xi, Xn 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification - Risk Phrases - Overall Product 
Overall Product 

Not Classified None 

R8/R22/R36/R37/R38/R42/R43 0, Xn,Xi, R8/R22/R36/37/38/R42/43 

R48/20 

R35 c R35 

R35 c R35 

R8/R42/R43/R36/R37/R38/R22 O,Xn R22/R8/R36/37 /38/R42/43 

R8/R42/R43/R36/R37/R38/R22 No Information N/A 

available 

Product Is non 

dangerous in 

accordance with 

Directive 

1999/45/EC 

Product Is non 

dangerous In 

accordance with 

Directive 

1999/4S/EC 

The product is N/A 

non-dangerous in 

accordance with 
Directive 

1999/45/EC 

Product is non 

dangerous in 

accordance with 

Directive 

1999/45/EC 

R9/R36/R38/R22 o,xn R9/R22/R36/38 

The product is N/A 

non·dangerous in 

accordance with 

Directive 

1999/45/EC 
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Fraccing chemicals Composition/lnformation on ingredients Function of the Cas number Classi fication 

- Tradename product components 

J488 Salt of aliphatic a cid ACID BUFFER 

J490 Natriumbromaat; 60-100% Encapsulated 7789-38-0 O,Xi,Xn 

Breaker 
JS10 Destillaten (Aardolie) met waterstof behandelde lichte Fluid Loss 64742-47-8 Xn 

fractie; 60-100% Additive 

JS17M/L Boricac id Crosslinker 10043-35-3 

JS61 Guar gum; 60-100% Environmental 9000·30-0 
Slurriable Guar 

J562 Polysaccharide derivative; 60-100% Environmental 
Slurr iable 
CMHPG N/A 

J562 Polysaccharide derivative; 60-100% Environmental 
Slurriable 
CMHPG 

J564 Environmental 2-butoxyethanol Green Guar 111-76-2 Xi, Xn 

Guar Slurry Slurry Gel 
J569 Diammonium peroxidisulphate; 60-100% EB -Clean J569 7727-54 -0 O;Xn,XI 

MT Breaker 
J580 Carbonhydrated Polymer Water Gelling 

All.ent 

J596 2,2",2"·nitrilotriethanol; <30% High 102-71-6 
Sodium tetra borate; 3-7% Temperature 1330-43-4 Repr. Cat. 
Zirconium dichloride oxide; 3-7% Crossli nker 7699-43-6 c 

JS96 2,2 · , 2" - nitrilotriet hanol ThermaFRAC 102-71-6 
Sodium tetra borate High 1330-43·4 Repr.Cat.2 
Zirconium dichloride oxide Temperature 7699·43·6 c 

Crosslinker 

2 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification - Risk Phrases - Overall Product 

Overall Product 

The product is N/A 

non-dangerous in 

accordance with 

Olrective 
1999/45/EC 

R9/R36/R38/R22 O,Xn R9/R22/R36/38 

R65 Xn R65 

T R60,R61 

The product is N/A 

non-dangerous in 
accorda nee with 
Directive 
1999/45/EC 

The product is 
non-dangerous in 

N/A accordance with N/A 

Directive 
1999/45/EC 

The product is N/A 
non-dangerous in 
accordance with 

Oirective 

1999/45/EC 

R36/38; R20/21/22 Xn R20/21/22,R36/38 

R8/R22/R36/R37/R38/R42/R43 Xn,O R8,R22, R36/37 /38,R42/43 

No information N/A 

available 
T R60;R61 

R60/R61 
R34/RS2 

T R60,R61 

R60·61 

R34/R52 
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NffiEPA 

Fraccing chemicals Composition/lnformation on ingredients Function of the Cas number 

• Tradename product 

J 598 Quaternary ammonium chloride ThermaFRAC 

Aromatic ammonium compound Multi 

Amine derivative Functional 

Ethanol Additive 64-17-5 

J599 Tetraethylenepentamine ThermaFRAC 112·57· 2 

Stabiltier 

K-38 Disodium octaborate tetra hydra te; 60-100% Gel Crosslinker 12008-41-2 

KCI Potassium chloride; 60-100% Salt (Clay 7447-40·7 

Con trol) 

KCL·B not applicable Well 

Stimulation 
Chemica! 

LOlO Boorzuur; 60-100% Crosslinker 10043-35-3 

L064 Tetramethylammonium chloride Temporary Clay 75-57·0 

Stabilizer 

l071 Cholinlum chloride; 70-75% Temporary Clay 67-48-1 

Stabilizer 

LFC·5G Contalns; Paraffinen (aardolie), normale C5·C20; 30-60% Gellant Agent 064771-72-8 

Alkenen, C>8; 1·5% 068411-00-7 

LGC·H-M3 alkanes Cl0-14 30-50% Gelling 93924·07-3 

alkenes C>8 1-10% Chemical 98526-58-9 

LGC-llM Potassium chloride; 10·30% liquid Gel 7447·40-7 

Concentrate 

LGC-IM Guar Gum derivative; 5-10% liquid Gel 

Potassiumchloride; 10-30% Concentrate 7447-40-7 

LOSURF·400 1sopropanol; 10-30% Surfactant 67·63-0 

M002 Sodium hydroxide caustic Soda 1310-73· 2 

M117 Potasslumchloride Clay Con trol 7447- 40-7 
Agent 
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Classiflcation 

components 

T, Xi 

C,Xn,N 

Xi,N 
F 

Xn,C,N 

Repr. Cat2 

Not classified 

Evaluated as not 

required to be 

labelled. 

T,Xi 

N/A 

Xn 
Xn 

Xn 

Xn 

Not classified 

Not applicable 

Not applicable 

F, Xi 

c 

Product is non 

dangerous in 

accordance with 

Directive 

1999/45/EC 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification - Risk Phrases - Overall Product 
Overall Product 

R21·25/36/R37 /R38 Xn R22,R41,R37 /38 
R34/R22/R50 

R38·41/R50 

Rll 

R21/R22/R34/R43/R51-53 C,N R43,R34,R21/22,R51/53 

R60/R6 Xn R60/R61 

None Not classified None 

none 

E valuated as not 
required to be 

labelled. 

R21-25/36/R37 /R38/RSO T,N R21,R25,R50,R36/37 /38 

The product is 
non-dangerous in 

N/A accordance with N/A 
Oirective 
1999/45/EC 

R65/R66 Xn R65/R66 
R65 

R65 Xn 65 
R65 

None Not classified None 

None None 
None 

Rl 1/R36/R67 Rl0/R34/R67/R50/R53 

R35 No information N/A 
available 

Product is non None 
dangerous in 

accordance with 

Directive 

1999/45/EC 
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Fraccing chemicals Composition/lnformation on ingredients Function of the Cas number 
• Tradename product 

M275 Magnesium nltrate Biocide 10377-60-3 
5-Chloro-2-Methyl-2H-lsithiazol-3-0ne 55965-84- 9 
and 2-Methyl·2H·lsothiazol·3·0ne (3:1) 

Magnacide 575 tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumsulfaat 60-100% Biocide 055566-30-8 

M0-67 Sodium hydroxide; 10·30 % Gel PH Buffer 1310·73·2 

NE-2 modified quarternary ammonium compound 10·30% Oemulsifier proprietary 
propan-2-ol 10.30% 67·63·0 

NF·6 Aluminum stearate; 1·5 % Oefoamer 637-12-7 
vegetable oil; 60 - 100% 

Optiflo-111 Crystalline silica; quartz; 10-30% Gel Breaker 14808·60·7 
Ammonium persulfate; 60-100% 7727-54-0 

Optiprop G2 coated aluminium oxide 30-50% Proppant 1344·28-1 
CarboProp mullite 

p/f novolac hars/hexamethylenetetramine complex 1-10% 1302-93·8 

Optiprop G2 coated Silicon Dioxide (Silica Sand) Proppant 14808-60-7 
Carbo proppant P /F Novolac Resin 9003·35·4 

Hexamethylenetetramine 1009·7·0 
Epichlorohydrin 025085-99-8 

OptiProp Calcined bauxite Proppant 66402·68·4 
G2/Carboprop 

PGA·H not appllcable Gelling 
Chemica ! 

PSA-1 Stabilizing 
crystalline silica, quartz 0.0-1% agent 014808-Go-7 

PSA·3 Mengsel, geen componenten opgegeven Susspension Geen Cas 
Additive nummer 

opgegeven 

Resin Coated Sand Crystalline Silica (quartz); 94·97% Re sin Coated 14808-60-7 
Phenol-Formaldehyde Novolak Resin; 2·5% Sand/ Ceramic 9003-35-4 

Proppant 
Resin Coated Silica Phenol, polymer met formaldehyde Proppant 9003.35.4 

Kwarts (Si02); 0.1-1% 14808-60-7 

Classlfication 

components 

0,Xi 
T,C,N 

Xn 

c 

Xn, C, F, N 

F, Xi 

Not applicable 
Not applicable 

not applicable 
O,Xn,Xi 

Xi 

Xn 

. 

Xn 

Het produkt is niet 
geklasseerd als 
gevaarlijk volgens 
1999/45/EC 
Not applicable 

Xn 
Xn 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification - Risk Phrases - Overall Product 

Overall Product 

R8; R36/38 C,N R20/21/22,R34;R43;RS1/53 
R23/24/25;R34;R50/53 

R22, R41, R43, RSO, R63 Xn,N R22,R41,R43,RSO,R63 

R35 R35 

R22, R34, Rll, RSO, RlO Xi, F 34,22,37,11,10,50,67,36 
Rll, R36, R67 

None 

R8/R22/R36/37 /38/R42/ 43 
R8/R22/R36/R37/R38/R42/R43 

R36/38 Xi, Xn 36/38, 20/22 
. 

R20/22 

. Not classlfied None 

Product is non None 
dangerous in 
accordance with 
Directive 
1999/45/EC 

none 

R22,R36 
Not Classified None 

None Not applicable None 

R20/R22 Not Classlfied None 
R48/R20 
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Fraccing chemicals Composition/lnformation on ingredients Function of the Cas num ber 

-Tradename product 

Sand crystalline silica, quartz > 98% Stabilizing 014808-60-7 
agent 

Santrol Optiprop G2 aluminum oxide 16-30% Proppant 1344-28·1 

Coated Carbolite aluminum silicate 60-74% 1304-76-7 

silicon dioxide <10% 60676-86·0 

iron oxide4-11% 1309-37·1 

titanium oxide 3-5% 13463-67·7 

P/F Novolac resin/hexamethylenetetramine complex 3-5% 
epoxy adduct <0.5% 

Silica Sand 100% silica sand Proppant 

Sodiumhypochlorit Sodiumhypochlorite Biocide; 231-668·3 

e Bleach, Tank 
Cleaning 

SP-Breaker Sodium persulfate; 60-100% Gel Breaker 7775-27·1 

Starcide N, -Methylene bis (S-methyloxazolidine); 90 • 100% Biocide 66204-44-2 

U028 Natrium hydroxide; 30% Gelling Agent 1310-73-2 

U066 2-Butoxyethanol; 60-100% Mutual Solvent 111-76-2 

U066 2-Butoxyethanol; 60-100% Mutual Solvent 111·76-2 

VICON NF BREAKER Chlorous acid, sodium salt; 8-10% Gel Breaker 7758·19·2 

Sodium chloride; 10·30% 7647-14-5 

W054 Heavy Aromatic Naphtha Surfactant 64742-94-5 

Polyquaternary Amine 
Methanol 67-56-1 
Oxyalkylated alcohol 

Benzyl Cl0-16 Alkyldimethyl Ammonium Chlorid 68989-00·4 
Oxyalkylated alkyl alcohol 

Ethoxylated Alcohol 
Naphthalene 91-20-3 
1, 2,4· Trimethylbenzene 95-63-6 

Xanvis L ( X) glycerin 5-7% Viscosifier 200-289-5 
ethanol 5·8% 64-17·5 

XC 80102 Glutaaraldehyde; 10-30% Biocide 111-30-8 

XC82448 tetrakis(hydroxymethyl)fosfoniumsulfaat(2:1) Biocide 55566-30·8 
1,2-Ethanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-polymer with 31075-24-8 
1,l '-oxybis(2·chloroethane) 
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Classification 
components 

Xn 

Xi 

Xn 

c 

O;Xn 

C,Xn 

c 

Xn, Xi 

Xn, Xi 

T,0,C 

Xn, N 

F, T 

Xi, N 
C, N 
Xi, N 
Xi 

Xn,N 

Not classified 
F 

T, C,N 

Repr. Cat2, T,Xn,N 
N 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification . Ri.sk Phrases ·Overall Product 
Overall Product 

R22,R36 xn, Care cat 3 R40, R48/20 

R36/38 Xi, Xn R36/38, R20/22 

R20/22 

20, 48/20 

R31/R34 R31/R34 

R8/22/36/37 /38/42/43. O, Xn R8/R22/R36/37/38/R42/43 

R34/R21/R22; c R34/R21/22 

R35 c R35 

R20/R21/R22/R36/R38 No information N/A 
available 

R20/R21/R22/R36/R38 No information N/A 
available 

R22/R23/R24/R9/R34/R32 R32/R34 
Not applicable 

R51/53, R65, R66, R67 F, T Rll, R23/24/25, R38, 
R52/53 R39/23/24/25,R41,R51/53 
Rll, R23/24/25, R39/23/24/25 
R38, R41, R51/53 
R22, R34, R50 
R38, R41, RS0/53 
R38, R41 
R22, R40, R50/53 
R10,R20,R36/37/38,R51/53 

R l l  not assigned 

R23/R25/R34/R42/R43/RSO Xn,C R20/22/R34/R42/43 

R61/R23/R22/R41/R43/R50 Repr. Cat2, R61/R23/R22/R41/R43/R50 
T, Xn,N 

0045 

146 van 254



Fracclng chemlcals Composltlon/lnformatlon on ingredlents Function of the Cas number 
• Tradename product 

XlA-2 Aluminiumchloride; 5-10% Crosslinker 007446-70-0 

XLB·D not applicable Crosslinking 
Chemica! 

XLB·I not applicable Crossllnking 
Chemica! 

XLD- 2 f.(+)·melkluur; 60·100% Crosslinker 79.33. 4 
De lav 

KLW-2L Mengsel, geen componenten opgegeven Crosslinker Geen Cas 

nummer 

opgegeven 

XLW·56 Glyoxal; 10·30% Crossllnk er 107·22·2 

Oinatriumtetraboraatdecahydraat 5-10% 1303-96-4 

Classification 

components 

c 

Xi 

H et produkt is niet 

geklasseerd als 
gevaarlijk volgens 
67/548/EEG 

Muta.Cat. 3; xn, XI 
Repr.CaU 

BIJLAGE 1 

Overzicht fracking chemicaliën 2007-2011 

Behorend bij Factsheet: fracking nader toegelicht d.d. 7 maart 2013 

Risk phrases components Classification . Risk Phrases ·Overall Product 
Overall Product 

R34 X1 R36/38 

nol applicable 22, 34, 60/61 

not appllcable not ass igned 

R41/ R38 Xi R41/R38 

Not Clas slfied N one 

R68/ R20/ R36/R38/R43 M uta. Cat . 3- R68/R60/R61/R20/R36/38/R43 

R60/R61 Repr. Cat2, Xn, Xl 
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ANEXO III 

Naturaleza de los riesgos especificos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos 

BILAG III 

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og prreparater 

ANHANG III 

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen 

IIAPAPTHMA III 

<I>ucrri îülV EtÖtKÓ>V KtVbUVülV 7tOU mpopouv E7ttKtVÖUVEÇ ouaicc; Kat napaO'KEUáO"µma 

ANNEX III 

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations 

ANNEXE III 

Nature des risques particuliers attribués aux substances erpréparations dangereuses 

ALLEGATO III 

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi 

BIJLAGE III 

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten 

ANEXO III 

Natureza dos riscos especificos atribuidos às substàncias e prep<l!"açöes perigosas 

LIITE III 

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaaralli�iin ainèisiin ja valmisteisiin 

BILAGA III 

Riskfraser som tilldelas farliga ärnnen och beredningar 
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Rl 

ES: Explosivo en estado seco. 

DA: Eksplosiv i tor tilstand. 

DE: In trockenem Zustand explosionsgefährlich. 

EL: EKplJKîlKÓ m.; ÇîjpÎJ KatáCHUITT]. 

EN: Explosive when dry. 

FR: Explosif à l'état sec. 

IT: Esplosivo allo stato secco. 

NL: In droge toestand ontplofbaar. 

PT: Explosivo no estado seco. 

FI: Räjähtävää kuivana. 

SV: Explosivt i torrt tillständ. 

R2 

ES: Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 

DA: Eksplosionsfarlig ved st0d, gnidning, ild eller andre antrendelseskilder. 

DE: Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zünd_quellen explosionsgefährlich. 

EL: Kivt5uvoc; i:Kpr'JÇi:ffiç ruró KpOUO'TJ, îpt�f), q>ffiná iJ állic; 1tlJYÉÇ uvaq>ÀtÇi:ffiç. 

EN: Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. 

FR: Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. 

IT: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

NL: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 

PT: Risco de explosào por choque, fricçào, fogo ou outras fontes de igniçào. 

FI: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. 

SV: Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. 

R3 

ES: Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 

DA: Meget eksplosionsfarlig ved st0d, gnidning, ild eller andre antrendelseskilder. 

DE: Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich. 

EL: IToÀ.u µi:yáÀ.oc; Kivöuvoç i:Kpr'JÇi:ffiç unó Kpoumi, îpt�ÎJ, q>ffiná iJ álliç 1tlJYÉÇ uvuq>J.tÇi:ffiç. 

EN: Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition. 

FR: Grand risque d'explosion par Ie choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition. 

IT: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

NL: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 

PT: Grande risco de explosào por choque, fricçào, fogo ou outras fontes de igniçào: 

FI: Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. 

SV: Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak. 

R4 

ES: Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. 

DA: Danner meget fälsomme eksplosive metalforbindelser. 

DE: Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen. 

EL: I:xriµmiÇi:t noÀ.Ó i:uuia0rjîi:c; i:KpflKîlKÉÇ µi:rnÀ.À.tKÉÇ i:vó:iai:tç. 

EN: Forms very sensitive explosive metallic compounds. 

FR: Forme des composés métalliques explosifs très sensibles. 

IT: Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

NL: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen. 

PT: Forma compostos metálicos explosivos muito sensiveis. 

FI: Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä. 

SV: Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar. 

R5 

ES: Peligro de explosión en caso de calentamiento. 

DA: Eksplosionsfarlig ved opvarmning. 
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DE: Beim Erwärmen explosionsfähig. 

EL: ®tpµavmi µrropEi va rrpoKaÄfoEt tKp11Ç11. 

EN: Heating may cause an explosion. 

FR: Danger d'explosion sous l'action de la chaleur. 

IT: Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

NL: Ontploffingsgevaar door verwarming. 

PT: Perigo de explosào sob a acçào do calor. 

FI: Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa . 

SV: Explosivt vid uppvärmning. 

R6 

ES: Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire. 

DA: Eksplosiv ved og uden kontakt med luft. 

DE: Mit und ohne Luft explosionsfähig. 

EL: EKp11KnKó crE maqn'J it xwpiç rnmpit µE rnv atpa. 

EN: Explosive with or without contact with air. 

FR: Danger d'explosion en contact ou sans contact avecl'air. 

IT: Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 

NL: Ontplofbaar met en zonder lucht. 

PT: Perigo de explosào com ou sem contacto com o ar. 

FI: Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa. 

SV: Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft. 

R7 

ES: Puede provocar incendios. 

DA: Kan forärsage brand. 

DE: Kann Brand verursachen. 

EL: MrropEi va rrpoKaÀtcrEt rrupKaytá. 

EN: May cause fire. 

FR: Peut provoquer un incendie. 

IT: Puo provocare un incendio. 

NL: Kan brand veroorzaken. 

PT: Pode provocar incêndio. 

FI: Aiheuttaa tulipalon vaaran. 

SV: Kan orsaka brand. 

R8 

ES: Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 

DA: Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. 

DE: Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen. 

EL: H rnmpft µE Kaumµo uÀtKó µrropEi va rrpoKaÀtcrEt rrupKaytá. 

EN: Contact with combustible material may cause fire. 

FR: Favorise l'inflammation des matières combustibles. 

IT: Puo provocare l'accensione di materie combustibili. 

NL: Bevordert de ontbrandi_ng van brandbare stoffen. 

PT: Favorece a inflamaçào de matérias combustiveis. 

FI: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. 

SV: Kontakt medbrännbart material kan orsaka brand. 

R9 

ES: Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles. 

DA: Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer. 

DE: Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen. 

EL: EKp11KnKó Ó'rav avaµix0Ei µE Kaumµa uÀtKá. 

EN: Explosive when mixed with combustible material. 
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FR: Peut exploser en mélange avec des matières combustibles. 

IT: Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

NL: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen. 

PT: Pode explodir quando misturado com matérias combustiveis. 

FI: Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa. 

SV: Explosivt vid blandning med brännbart material. 

RIO 

ES: Inflamable. 

DA: Brandfarlig. 

DE: Entzündlich. 

EL: Euc:pAf:Kto. 

EN: Flammable. 

FR: Inflammable. 

IT: Infiammabile. 

NL: Ontvlambaar. 

PT: Inflamável. 

FI: Syttyvää. 

SV: Brandfarligt. 

Rll 

ES: Fácilmente inflamable. 

DA: Meget brandfarlig. 

DE: Leichtentzündlich. 

EL: IloJ...6 EU<pÀ.f:Krn. 

EN: Highly flammable. 

FR: Facilement inflammable. 

IT: Facilmente infiammabile. 

NL: Licht ontvlambaar. 

PT: Facilmente inflamável. 

FI: Helposti syttyvää. 

SV: Mycket brandfarligt. 

Rl2 

ES: Extremadamente inflamable. 

DA: Y derst brandfarlig. 

DE: Hochentzündlich. 

EL: EÇmpEnKá Euc:pAf:Krn. 

EN: Extremely flammable. 

FR: Extrêmement inflammable. 

IT: Estremamente infiammabile. 

NL: Zeer licht ontvlambaar. 

PT: Extremamente inflamável. 

FI: Erittäin helposti syttyvää. 

SV: Extremt brandfarligt. 

Rl4 

ES: Reacciona violentamente con el agua. 

DA: Reagerer voldsomt med vand. 

DE: Reagiert heftig mit Wasser. 

EL: Avctöpá �ima µE VEpó. 

EN: Reacts violently with water. 

FR: Réagit violemment au contact de !'eau. 

IT: Reagisce violentemente con l'acqua. 

NL: Reageert heftig met water. 
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PT: Reage violentamente em contacto com a água. 

FI: Reagoi voimakkaasti veden kanssa. 

SV: Reagerar häftigt med vatten. 

R15 

ES: Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. 

DA: Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser. 

DE: Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase. 

EL: LE rnaq>fi µE rn w:pó EKÀ.UEt E�atpEnKá EUq>À.EJCTa atpta. 

EN: Contact with water liberates extremely flammable gases. 

FR: Au contact de !'eau, dégage des gaz extrêmement inflarrtmables. 

IT: A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. 

NL: Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water. 

PT: Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis. 

FI: Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. 

SV: Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. 

R16 

ES: PUede explosionar en mezcla con substancias comburentes. 

DA: Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer. 

DE: Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen. 

EL: EKp11KnKó órnv avaµtx8Ei µE oÇEtÖwttKÉÇ ouaU:ç. 

EN: Explosive when mixed with oxidizing substances. 

FR: Peut exploser en mélange avec des substances comburantes. 

IT: Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

NL: Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen. 

PT: Explosivo quando misturado com substäncias comburentes. 

FI: Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa. 

SV: Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen. 

R17 

ES: Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. 

DA: Selvantrendelig i luft. 

DE: Selbstentzündlich an der Luft. 

EL: Am:oavaq>À.ÉyErnt arnv atpa. 

EN: Spontaneously flammable in air. 

FR: Spontanément inflammable à !'air. 

IT: Spontaneamente infiammabile all'aria. 

NL: Spontaan ontvlambaar in lucht. 

PT: Espontaneam�nte inflamável ao ar. 

FI: Itsestään syttyvää ilmassa. 

SV:,Självantänder i luft. 

R18 

ES: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables. 

DA: Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. 

DE: Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich. 

EL: Kmá ·n1 XP�ari µJtopEi va amµmian EUq>À.EKtaf EKpT]l<LtKá µEiyµarn mµou-atpoç. 

EN: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. 

FR: Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif. 

IT: Durante !'uso plio formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

NL: Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. 

PT: Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilizaçào. 

FI: Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos. 

SV: Vid användning kan brännbara/explosiva äng-luftblandningar bildas. 
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Rl9 

ES: Puede formar peróxidos explosivos. 

DA: Kan danne eksplosive peroxider. 

DE: Kann explosionsfähige Peroxide bilden. 

EL: Mn:opEi vu GX11µmicn:t EKP11K't:tKá un:EpoÇEiöiu. 

EN: May form explosive peroxides. 

FR: Peut former des peroxydes explosifs. 

IT: Puà formare perossidi esplosivi. 

NL: Kan ontplofbare peroxiden vormen. 

PT: Pode formar peróxidos explosivos. 

FI: Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja. 

SV: Kan bilda explosiva peroxider. 

R20 

ES: Nocivo por inhalación. 

DA: Farlig ved indänding. 

DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen. 

EL: Em�À.u�ti; ómv EtGn:vÉEtm. 

EN: Harmful by inhalation. 

FR: Nocif par inhalation. 

IT: Nocivo per inalazione. 

NL: Schadelijk bij inademing. 

PT: Nocivo por inalaçào. 

FI: Terveydelle haitallista hengitettynä. 

SV: Farligt vid inandning. 

R21 

ES: Nocivo en contacto con la piel. 

DA: Farlig ved hudkontakt. 

DE: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. 

EL: Em�À.u�ti; GE rnmpil µE rn ötpµu. 

EN: Harmful in contact with skin. 

FR: Nocif par contact avec la peau. 

IT: Nocivo a contatto con la pelle. 

NL: Schadelijk bij aanraking met de huid. 

PT: Nocivo em contacto com a pele. 

FI: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle. 

SV: Farligt vid hudkontakt. 

R22 

ES: Nocivo por ingestión. 

DA: Farlig ved indtagelse. 

DE: Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. 

EL: Em�À.u�Éi; GE n:Epin:tm<îTl Kamn:ÓGEmi;. 

EN: Harmful ifswallowed. 

FR: Nocif en cas d'ingestion. 

IT: Nocivo per ingestione. 

NL: Schadelijk bij opname door de mond. 

PT: Nocivo por ingestào. 

FI: Terveydelle haitallista nieltynä. 

SV: Farligt vid förtäring. 

R23 

ES: Tóxico por inhalación. 

DA: Giftig ved indänding. 
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DE: Giftig beim Einatmen. 
EL: T oÇtKÓ ótav mmvÉEtat. 

EN: Toxic by inhalation. 
FR: Toxique par inhalation. 
IT: Tossico per inalazione. 
NL: Vergiftig bij inademing. 
PT: Tóxico por inalaçào. 
FI: Myrkyllistä hengitettynä. 
SV: Giftigt vid inandning. 

R24 

Es: Tóxico en contacto con la piel. 
DA: Giftig ved hudkontakt. 
DE: Giftig bei Berührung mit der Haut. 
EL: ToÇtKÓ crE rnmpft µE to ÖÉpµa. 

EN: Toxic in contact with skin. 
FR: Toxique par contact avec la peau. 
IT: Tossico a contatto con la pelle. 
NL: Vergiftig bij aanraking met de huid. 
PT: Tóxico em contacto com a pele. 
FI: Myrkyllistä joutues�aan iholle. 
SV: Giftigt vid hudkontakt. 

R25 

ES: Tóxico por ingestión. 
DA: Giftig ved indtagelse. 
DE: Giftig beim Verschlucken. 
EL: ToÇtKó crE 7tEpintmm1 KatmrócrEmç. 

EN: Toxic ifswallowed. 
FR: Toxique en cas d'ingestion. 
IT: Tossico per ingestione. 
NL: Vergiftig bij opname door de mond. 
PT: Tóxico por ingestào. 
FI: Myrkyllistä nieltynä. 
SV: Giftigt vid förtäring. 

R26 

ES: Muy tóxico por inhalación. 
DA: Meget giftig ved indänding. 
DE: Sehr giftig beim Einatmen. 
EL: rJoÀ.u wÇtKó ótav EtcrJtVÉEtat. 

EN: Very toxic by inhalation. 
FR: Très toxique par inhalation. 
IT: Molto tossico per inalazione. 
NL: Zeer vergiftig bij inademing. 
PT: Muito tóxico por inalaçào. 
FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä. 
SV: Mycket giftigt vid inandning. 

R27 

ES: Muy tóxico en contacto con la piel. 
DA: Meget giftig ved hudkontakt. 
DE: Sehr giftig bei Berührung mit der Haut. 
EL: floÀ.u tol;tKÓ .crE rnacpft µE to ÖÉpµa. 

EN: Very toxic in contact with skin. 
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FR: Très toxique par contact avec la peau. 

IT: Molto tossico a contatto con la pelle. 

NL: Zeer vergiftig bij aanraking met de huid. 

PT: Muito tóxico em contacto com a pele. 

FI: Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle. 

SV: Mycket giftigt vid hudkontakt. 

R28 

ES: Muy tóxico por ingestión. 

DA: Meget giftig ved indtagelse. 

DE: Sehr giftig beim Verschlucken. 

EL: lloÀ.u toÇtKó m: m:pilttwmi Karnnóm:wç. 

EN: Very taxie if swallowed. 

FR: Très toxique en cas d'ingestion. 

IT: Molto tossico per ingestione. 

NL: Zeer vergiftig bij opname door de mond. 

PT: Muito tóxico por ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä nieltynä. 

SV: Mycket giftigt vid förtäring. 

R29 

ES: En contacto con agua libera gases tóxicos. 

DA: Udvikler giftig gas ved kontakt med vand. 

DE: Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase. 

EL: I:E rnmpf) µE to VEpÓ EÀ.EU0Epci:Jvovtm toÇtKá aÉpta. 

EN: Contact with water liberates taxie gas. 

FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques. 

IT: A contatto con l'acqua libera gas tossici. 

NL: Vormt vergiftig gas in contact met water. 

PT: Em contacto com a água liberta gases tóxicos. 

FI: Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa. 

SV: Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten. 

R30 

ES: Puede inflamarse fácilmente al usarlo. 

DA: Kan blive meget brandfarlig under brug. 

DE: Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden. 

EL: Katá 'tTJ XPTtCîll yivEtat noÀ.u EU<pÀ.EK'to. 

EN: Can become highly flammablè in use. 

FR: Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation. 

IT: Puo divenire facilmente infiammabile durante l'uso. 

NL: Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden. 

PT: Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso. 

FI: Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi. 

SV: Kan bli mycket brandfarligt vid användning. 

R31 

ES: En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 

DA: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. 

DE: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. 

EL: I:E rna<pf) µE oÇta EÀ.EU0Epci:Jvovtm toÇtKá ai:pta. 

EN: Contact with acids liberates taxie gas. 

FR: Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. 

IT: A contatto con acidi libera gas tossico. 

NL: Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. 
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PT: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos 

FI: Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 

SV: Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. 

R32 

ES: En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 

DA: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. 

DE: Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase. 

EL: LE rnacpft µt: oÇfo û.w0t:pffivovi:m noÀ.u 1:0ÇtKá m':pta. 

EN: Contact with acids liberates very toxic gas. 

FR: Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique. 

IT: A contatto con acidi libera gas molto tossico. 

NL: Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren. 

PT: Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos. 

FI: Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa. 

SV: Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra. 

R33 

ES: Peligro de efectos acumulativos. 

DA: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug. 

DE: Gefahr kumulativer Wirkungen. 

EL: Kivöuvoç a0potcrrtKWV t:mèipáat:cov. 

EN: Danger of cumulative effects. 

FR: Danger d'effets cumulatifs. 

IT: Pericolo di effetti cumulativi. 

NL: Gevaar voor cumulatieve effecten. 

PT: Perigo de efeitos cumulativos. 

FI: Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa. 

SV: Kan ansamlas i kroppen och ge skador. 

R34 

ES: Provoca quemaduras. 

DA: 1Etsningsfare. 

DE: Verursacht Verätzungen. 

EL: IIpoKaÀ.Ei t:y1muµarn. 

EN: Causes burns. 

FR: Provoque des brûlures. 

IT: Provoca ustioni. 

NL: Veroorzaakt brandwonden. 

PT: Provoca queimaduras. 

FI: Syövyttävää. 

SV: Frätande. 

R35 

ES: Provoca quemaduras graves. 

DA: Alvorlig retsningsfare. 

DE: Verursacht schwere Verätzungen. 

EL: IIpoK<IÀ.Ei ao�apá EYKauµam. 

EN: Causes severe bums. 

FR: Provoque de graves brûlures. 

IT: Provoca gravi ustioni. 

NL: Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

PT: Provoca queimaduras graves. 

FI: Voimak.kaasti syövyttävää. 

SV: Starkt frätande. 
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R36 

ES: Irrita los ojos. 

DA: Irriterer 0jnene. 

DE: Reizt die Augen. 

EL: EpE0iÇEt rn µána. 

EN: Irritating to eyes. 

FR: Irritant pour les yeux. 

IT: Irritante per gli occhi. 

NL: Irriterend voor de ogen. 

PT: Irritante para os olhos. 

FI: Ärsyttää silmiä. 

SV: Irriterar ögonen. 

R37 

ES: Irrita las vias respiratorias. 

DA: Irriterer ändedrretsorganeme. 

DE: Reizt die Atmungsorgane. 

EL: EpE0iÇEt îO UVwtVEU(;îtKÓ cruaniµa. 

EN: Irritating to respiratory system. 

FR: Irritant pour les voies respiratoires. 

IT: Irritante per Ie vie respiratorie. 

NL: Irriterend voor de ademhalingswegen. 

PT: Irritante para as vias respiratórias. 

FI: Ärsyttää hengityselimiä. 

SV: Irriterar andningsorganen. 

R38 

ES: Irrita la piel. 

DA: Irriterer huden. 

DE: Reizt die Haut. 

EL: EpE0iÇEt rn ötpµa. 

EN: Irritating to skin. 

FR: Irritant pour la peau. 

IT: Irritante per la pelle. 

NL: Irriterend voor de huid. 

PT: Irritante para a pele. 

FI: Ärsyttää ihoa. 

SV: Irriterar huden. 

R39 

ES: Peligro de efectos irreversibles muy graves. 

DA: Fare for varig alvorlig skade pä helbred. 

DE: Emste Gefahr irreversiblen Schadens. 

EL: Kivöuvoç no/...U cro�apó:iv µoviµcov EmÖpáaEcov. 

EN: Danger of very serious irreversible effects. 

FR: Danger d'effets irréversibles très graves. 

IT: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

NL: Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten. 

PT: Perigo de efeitos irreversiveis muito graves. 

FI: Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara. 

SV: Risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador. 

R40 

ES: Posibles efectos cancerigenos 

DA: Mulighed for krreftfremkaldende effekt 
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DE: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung 

EL: Yrrorrto KapKtvoyÉVEmJÇ 

EN: Limited evidence of a carcinogenic effect 

FR: Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes 

IT: Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 

NL: Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten 

PT: Possibilidade de efeitos cancervgenos 

FI: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden va�aa 

SV: Misstänks kunna ge cancer 

R41 

ES: Ries go de lesiones oculares graves. 

DA: Risiko for alvorlig 0jenskade. 

DE: Gefahr emster Augenschäden. 

EL: Kivöuvoç ao�apmv ocp0aÀ.µtKmv �À.a�mv. 

EN: Risk of serious damage to eyes. 

FR: Risque de lésions oculaires graves. 

IT: Rischio di gravi lesioni oculari. 

NL: Gevaar voor ernstig oogletsel. 

PT: Risco de lesöes oculares graves . 

FI: Vakavan silmävaurion vaara. 

SV: Risk för allvarliga ögonskador. 

R42 

ES: Posibilidad de sensibilización por inhalación. 

DA: Kan give overfälsomhed ved indänding. 

DE: Sensibilisierung durch Einatmen möglich. 

EL: MrropEi va rrpoKaÀtO"Et wma(hrrorroirimi Óîav Etcr1tVÉEîat. 

EN: May cause sensitization by inhalation. 

FR: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation. 

IT: Puè> provocare sensibilizzazione per inalazione. 

NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing. 

PT: Pode causar sensibilizaçào por inalaçào. 

FI: Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. 

SV: Kan ge allergi vid inandning 

R43 

ES: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 

DA: Kan give overfälsomhed ved kontakt med huden. 

DE: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. 

EL: MrropEi va rrpoKaÀtO"Et wma0rirnrroirimi O"E rnacpij µE·to ÖÉpµa. 

EN: May cause sensitization by skin contact. 

FR: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 

IT: Puè> provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. 

PT: Pode causar sensibilizaçào em contacto com a pele. 

FI: Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 

SV: Kan ge allergi vid hudkontakt. 

R44 

ES: Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 

DA: Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. 

DE: Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss. 

EL: Kivöuvoç EKpi]Çw>ç Eáv 0Epµav0Ei urró 7tEptopmµó. 

EN: Risk of explosion if heated under confinement. 
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FR: Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée. 

IT: Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

NL: Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand. 

PT: Risco de explosào se aquecido em ambiente fechado. 

FI: Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa. 

SV: Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behällare. 

R45 

ES: Puede causar cáncer. 

DA: Kan fremkalde krreft. 

DE: Kann Krebs erzeugen. 

EL: MnopEi vu npoKa.ÀtcrEt KupKivo. 

EN: May cause cancer. 

FR: Peut provoquer Ie cancer. 

IT: Puo provocare il cancro. 

NL: Kan kanker veroorzaken. 

PT: Pode causar cancro. 

FI: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. 

SV: Kan ge cancer. 

R46 

ES: Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 

DA: Kan forärsage arvelige genetiske skader. 

DE: Kann vererbbare Schäden verursachen. 

EL: MnopEi vu npoKa.ÀtcrEt KÀ.tlPovoµtKÉÇ yEVEîtKÉÇ �À.á.�Eç. 

EN: May cause heritable genetic damage. 

FR: Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires. 

IT: Puo provocare alterazioni genetiche ereditarie. 

NL: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken. 

PT: Pode causar alteraçöes genéticas hereditárias. 

FI: Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. 

SV: Kan ge ärftliga genetiska skador. 

R48 

ES: Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. 

DA: Alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning. 

DE: Gefahr emster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. 

EL: Kivöuvoç cro�upiJç �À.á.�T]Ç tT]Ç uyEiuç ucrtEpu ano naputEtuµÉVT] ÉK0ECJT]. 

EN: Danger of serious damage to health by prolonged exposure. 

FR: Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée. 

IT: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. 

NL: Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. 

PT: Risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada. 

FI: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle. 

SV: Risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering. 

R49 

ES: Puede causar cáncer por inhalación. 

DA: Kan fremkalde krreft ved indänding. 

DE: Kann Krebs erzeugen beim Einatmen. 

EL: MnopEi vu npoKa.ÀtcrEt KapKivo ótuv acrnvtttut. 

EN: May cause cancer by inhalation. 

FR: Peut provoquer Ie cancer par inhalation. 

IT: Puo provocare il cancro per inalazione. 

NL: Kan kanker veroorzaken bij inademing. 
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PT: Pode causar cancro por inalaçào. 

FI: Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä. 

SV: Kan ge cancer vid inandning. 

RSO 

ES: Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

DA: Meget giftig for organismer, der lever i vand. 

DE: Sehr giftig für Wasserorganismen. 

EL: IloÀ.u wÇtKó yta wuç uöpóptouç opyav1aµouç. 

EN: Very taxie to aquatic organisms. 

FR: Très toxique pour les organismes aquatiques. 

IT: Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

NL: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. 

PT: Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

FI: Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

SV: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

RSI 

ES: Tóxico para los organismos acuáticos. 

DA: Giftig for organismer, der lever i vand. 

DE: Giftig für Wasserorganismen. 

EL: ToÇtKó yta rouç uöpóptouç opyavtaµouç. 

EN: Taxie to aquatic organisms. 

FR: Toxique pour les organismes aquatiques. 

IT: Tossico per gli organismi acquatici. 

NL: Vergiftig voor in het water levende organismen. 

PT: Tóxico para os organismos aquáticos. 

FI: Myrkyllistä vesieliöille. 

SV: Giftigt för vattenlevaride organismer. 

R52 

ES: Nocivo para los organismos acuáticos. 

DA: Skadelig for organismer, der lever i vand. 

DE: Schädlich für Wasserorganismen. 

EL: EmPÀ.aptç yia rnuç uöpóP10uç opyavtaµouç. 

EN: Harmful to aquatic organisms. 

FR: Nocif pour les organismes aquatiques. 

IT: Nocivo per gli organismi acquatici. 

NL: Schadelijk voor in het water levende organismen. 

PT: Nocivo para os organismos aquáticos. 

FI: Haitallista vesieliöille. 

SV: Skadligt för vattenlevande organismer. 

R53 

ES: Puede provocar a largo plaza efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

DA: Kan forärsage u0nskede langtidsyirkninger i vandmilj0et. 

DE: Kann in Gewässem längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

EL: MnopEi va npoKUÀ.ÉO'Et µaKpoxpóvIBç öuaµEVEiç i::mn-có:Jai::tç aw uöánvo ni::ptPáMov. 

EN: May cause long-term adverse effects in the aquatic environment. 

FR: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

IT: Puo provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

NL: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

PT: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

FI: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 

SV: Kan orsaka skadliga längtidseffekter i vattenmiljön. 
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R54 

ES: Tóxico para la flora. 

DA: Giftig for planter. 

DE: Giftig für Pflanzen. 

EL: T oÇtKÓ yia tr] XÀ.copiöa. 

EN: Toxic to flora. 

FR: Toxique pour la flore. 

IT: Tossico per la flora. 

NL: Vergiftig voor planten. 

PT: Tóxico para a flora. 

FI: Myrkyllistä kasveille. 

SV: Giftigt för växter. 

R55 

ES: Tóxico para la fauna. 

DA: Giftig for dyr. 

DE: Giftig für Tiere. 

EL: ToÇtKó yta n1v 1taviöa. 

EN: Toxic to fauna. 

FR: Toxique pour la faune. 

IT: Tossico per la fauna. 

NL: Vergiftig voor dieren. 

PT: Tóxico para a fauna. 

FI: Myrkyllistä eläimille. 

SV: Giftigt för djur. 

R56 

ES: Tóxico para los organismos del suelo. 

DA: Giftig for organismer i jordbunden. 

DE: Giftig für Bodenorganismen. 

EL: T oÇtKó yta rnuç opyavtcJµouç tau i:öácpouç. 

EN: Toxic to soil organisms. 

FR: Toxique pour les organismes du sol. 

IT: Tossico per gli organismi del terreno. 

NL: Vergiftig voor bodemorganismen. 

PT: Tóxico para os organismos do solo. 

FI: Myrkyllistä maaperäeliöille. 

SV: Giftigt för marklevande organismer. 

R57 

ES: Tóxico para las abejas. 

DA: Giftig for bier. 

DE: Giftig für Bienen. 

EL: T oÇtKÓ yta nç µÉÀ.tcmi:ç. 

EN: Toxic to bees. 

FR: Toxique pour les abeilles. 

IT: Tossico per Ie api. 

NL: Vergiftig voor bijen. 

PT: Tóxico para as abelhas. 

FI: Myrkyllistä mehiläisille. 

SV: Giftigt för bin. 

R58 

ES: Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. 

DA: Kan forärsage uenskede langtidsvirkninger i miljeet. 
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DE: Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben. 

EL: MnopEi va npoKCIÀ.Écm µaKpoxpóvtEç öuaµEVEiç rnuttffiaEtÇ arn 7tEptPáM.ov. 

EN: May cause long-term adverse effects in the environment. 

FR: Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. 

IT: Puó provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 

NL: Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 

PT: Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. 

FI: Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. 

SV: Kan orsaka skadliga längtidseffekter i miljön. 

R59 

ES: Peligroso para la capa de ozono. 

DA: Farlig for ozonlaget. 

DE: Gefährlich für die Ozonschicht. 

EL: EmKivöuvo yta t11 anpáöa rnu óÇovtoç. 

EN: Dangerous for the ozone layer. 

FR: Dangereux pour la couche d'ozone. 

IT: Pericoloso per lo strato di ozono. 

NL: Gevaarlijk voor de ozonlaag. 

PT: Perigoso para a camada de ozono . 

FI: Vaarallista otsonikerrokselle. 

SV: Farligt för ozonskiktet. 

R60 

ES: Puede perjudicar la fertilidad. 

DA: Kan skade forplantningsevnen. 

DE: Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. 

EL: MnopEi va EÇaa9EViO"Et t11 yovtµót11ta. 

EN: May impair fertility. 

FR: Peut altérer la fertilité. 

IT: Puó ridurre la fertilità. 

NL: Kan de vruchtbaarheid schaden. 

PT: Pode comprometer a fertilidade. 

FI: Voi heikentää hedelmällisyyttä. 

SV: Kan ge nedsatt fortplantningsförmäga. 

R61 

ES: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 

DA: Kan skade barnet under graviditeten. 

DE: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. 

EL: MnopEi va PM'lfEt to i:µppuo Katá t11 füápKEta t11Ç KD110"11Ç. 

EN: May cause harm to the unborn child. 

FR: Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. 

IT: Puó danneggiare i bambini non ancora nati. 

NL: Kan het ongeboren kind schaden. 

PT: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência. 

FI: Vaarallista sikiölle. 

SV: Kan ge fosterskador. 

R62 

ES: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 

DA: Mulighed for skade pä forplantningsevnen. 

DE: Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. 

EL: Ilt9avóç Kivöuvoç yta sÇao9i:v110"1l t11Ç yov1µót11taç. 

EN: Possible risk of impaired fertility. 
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FR: Risque possible d'altération de la fertilité. 

IT: Possibile rischio di ridotta fertilità. 

NL: Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid. 

PT: Possiveis riscos de comprometer a fertilidade. 

FI: Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. 

SV: Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmäga. 

R63 

ES: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feta. 

DA: Mulighed for skade pä barnet under graviditeten. 

DE: Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen. 

EL: Ilt0avóç Kivöuvoç öucrµEVci:iv rn1öpácrEcov m:o Éµ�puo Kmá Tfl ötápKEta TflÇ KUfleîflÇ. 

EN: Possible risk of harm to the unbom child. 

FR: Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour !'enfant. 

IT: Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 

NL: Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. 

PT: Possiveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência . 

FI: Voi alla vaarallista sikiölle. 

SV: Möjlig risk för fosterskador. 

R64 

ES: Puede perjudicar a los nifios alimentados con leche matema. 

DA: Kan skade b0m i ammeperioden. 

DE: Kann Säuglinge über dieMuttermilch schädigen. 

EL: MnopEi va �Àá'J!El Ta �pÉ<pfl nou îpÉ<povrm µE µflTptKÓ yáJ...a. 

EN: May cause harm to breastfed babies. 

FR: Risque possible pour les bébés nourris au lait matemel. 

IT: Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

NL: Kan schadelijk zijn via de borstvoeding. 

PT: Pode causar danos às crianças alimentadas com leite matemo. 

FI: Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. 

SV: Kan skada spädbarn under amningsperioden. 

R65 

ES: Nocivo: si se ingiere puede causar dafio pulmonar 

DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 

DE: Gesundheitsschädlich: kann heim Verschlucken Lungenschäden verursachen. 

EL: Em�À.a�Éç: µnopEi va npoKaÀ.ÉcrEt �À.á�fl crTouç nvEl'.>µovEç crE 1tEptnTCOCîfl Katá1tOCîflÇ. 

EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed. 

FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. 

IT: Nocivo: puo causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 

NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 

PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmöes se ingerido. 

FI: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. 

SV: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

R66 

ES: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

DA: Gentagen udsrettelse kan give ter eller revnet hud. 

DE: Wiederholter Kontakt kann zu spröder ader rissiger Haut führen. 

EL: IlapmErnµÉVfl ÉK0mri µnopd va npoKaÀ.ÉcrEt ÇripóTflTa ÖÉpµaTOç fJ crKácrtµo. 

EN: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. 

FR: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 

IT: L'esposizione ripetuta puo provocare secchezza e screpolature della pelle. 

NL: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 
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PT: Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposiçào repetida. 

FI: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivurnista tai halkeilua. 

SV: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

R67 

ES: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

DA: Dampe kan give sl0vhed og svimmelhed. 

DE: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

EL: H Et<r1tVo� mµwv µ7topti va 7tpoKilicm U7tVTJÀia Kat ÇáÀ.1i. 

EN: Vapours may cause drowsiness and dizziness. 

FR: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

IT: L'inalazione dei vapori puó provocare sonnolenza e vertigini. 

NL: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. 

PT: Pode provocar sonolência e vertigens, por inalaçào dos vapores. 

FI: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

SV: Angorkan göra att man blir däsig och omtöcknad. 

R68 

ES: Posibilidad de efectos irreversibles. 

DA: Mulighed for varig skade pä helbred. 

DE: Irreversibler Schaden möglich. 

EL: I1t0avoi Kivc5uvot µoviµwv Emc5páoEwv. 

EN: Possible risk of irreversible effects. 

FR: Possibilité d'effets irréversibles. 

IT: Possibilità di effetti irreversibili. 

NL: Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten. 

PT: Possibilidade de efeitos irreversiveis. 

FI: Pysyvien vaurioiden vaara. 

SV: Möjlig risk för bestäende hälsoskador. 
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Combinación de frases-R. 

Kombination af R-sretninger. 

Kombination der R-Sätze. 

Luvouacrµóç tffiv R- cppám:ffiv. 

Combination of R-phrases. 

Combinaison des phrases R. 

Combinazioni delle frasi R. 

Combinatie van R-zinnen. 

Combinaçào das frases R. 

Yhdistetyt R-lausekkeet 

Sammansatta R-fraser 

R14/15 

ES: Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. 

DA: Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser. 

DE: Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase. 

EL: Avttopá Pima m: rnacpi\ µt vtpó EKÀ.uovmç atpta tÇóx_ffiç tucpÀ.EKta. 

EN: Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases. 

FR: Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables. 

IT: Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili. 

NL: Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas. 

PT: Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis. 

FI: Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja. 

SV: Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas. 

R15/29 

ES: En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables. 

DA: Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser. 

DE: Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase. 

EL: LE rnacpij µE vtpó EÀ.Eu0tpffivovrnt toÇtKá, tÇóX,ffiÇ EUq>À.EKta atpm. 

EN: Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas. 

FR: Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables. 

IT: A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili. 

NL: Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water. 

PT: Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis. 

FI: Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa. 

SV: Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten. 

R20/21 

ES: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 

DA: Farlig ved indänding og ved hudkontakt. 

DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. 

EL: EmPl...aptç ÓtClV EtmrYÉEtat Kat CîE rnacpi\ µE to otpµa. 

,EN: Harmful by inhalation and in contact with skin. 

FR: Nocif par inhalation et par contact avec la peau. 

lT: Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

NL: Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. 

PT: Nocivo por inalaçào e em contacto com a pele. 

FI: Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. 
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SV: Farligt vid inandning och hudkontakt. 

R20/22 

ES: Nocivo por inhalación y por ingestión. 

DA: Farlig ved indänding og ved indtagelse. 

DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. 

EL: EmPJ..aptç ómv w1nvfa:tat Kat ai; 1tEpi1ttffiITT( Kata1tóai;mç. 

EN: Harmful by inhalation and if swallowed. 

FR: Nocif par inhalation et par ingestion. 

IT: Nocivo per inalazione e ingestione. 

NL: Schadelijk bij inademing en opname door de mond. 

PT: Nocivo por inalaçào dngestào. 

FI: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. 

SV: Farligt vid inandning och förtäring. 

R20/21/22 

ES: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

DA:'·Farlig ved indänding, ved hudkontakt og ved indtagèlse. 

DE: Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken urid Berührungmit der Haut. 

EL: EmPJ..aptç ótav Et0"1tVÉttat, O"E E1ta<pi) µE to otpµa Kat O"E 1tEpi1ttffiO"TJ KatrutÓO"EffiÇ. '' 

EN: Harmful by inhalation, in contact with skin and ifswallowed. 

FR: Nocifpar inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 

IT: Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 

PT: Nocivo por inalaçào, em contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

SV: Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. 

R21/22 

ES: Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 

DA: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. 

DE: Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. 

EL: EmPJ..aptç aE rna<pi) µi; to otpµa Kat ai; 1tEpi1ttmITT( Katrutóai;mç. 

EN: Harmful in contact with skin and if swallöwed. 

FR: Nocifpar contact avec la peau et par ingestion. 

IT: Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 

PT: Nocivo em contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä. 

SV: Farligt vid hudkontakt och förtäring. 

R23/24 

ES: Tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 

DA: Giftig ved indänding og ved hudkontakt. 

DE: Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. 

EL: ToÇtKÓ ótav El0"1tVÉEtat Kat O"E rna<pÎ) µE to otpµa. 

EN: Toxic by inhalation and in contact with skin. 

FR: Toxique par inhalation et par contact avec la peau. 

IT: Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

NL: Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. 

PT: Tóxico por inalaçào e em contacto com a pele. 

FI: Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan ihollç. 

SV: Giftigt vid inandning och hudkontakt. 

R23/25 

ES: Tóxico por inhalación y por ingestión. 
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DA: Giftig ved indänding og ved indtagelse. 
DE: Giftig beim Einatmen und Verschlucken. 
EL: T oÇtKÓ órnv wmvfa:rnt Kat <JE n:Epfar-rwcrri Karnn:óaEwç. 

EN: Toxic by illhalation and ifswallowed. 
FR: Toxique par inhalation et par ingestion. 
IT: Tossico per inalazione e ingestione. 
NL: Vergiftig bij inademing en opname door de mond. 
PT: Tóxico por inalaçào e ingestào. 
FI: Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. 
SV: Giftigt vid inandning och förtäring. 

R23/24/25 

ES: Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
DA: Giftig ved indänding, ved hudkontakt og ved indtagelse. 
DE: Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 

, 1 

EL: ToÇtKó órnv Etan:vÉErnt, <JE maq>fi µE to ötpµa Kat <JE n:Epimwmi Km:an:óaEwç. 

EN: Taxie by inhalation, in contact with skin and if s"wallbwed. 
FR: Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. • 

IT: Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestiüne. 
NL: Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 
PT: Tóxico por inalaçào, em contacto com a pele e por ingestào. 
FI: Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 
SV: Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. 

R24/25 

ES: Tóxico en contacto con la piel y por ingestión, 
DA: Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse. 
DE: Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. 
EL: ToÇtKó CJE maq>fJ µE to ötpµa Kat CJE 11:Epfartwa11 Km:an:óaEwç. 

EN: Toxic in contact with skin and ifswallowed. 
FR: Toxique par contact avec la peau et par ingestion. 
IT: Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 
NL: Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 
PT: Tóxico em contacto com a pele e por ingestào. 
FI: Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä. 
SV: Giftigt vid hudkontakt och förtäring. 

R26/27 

ES: Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 
DA: Meget giftig ved indändj.ng og ved hudkontakt. 
DE: Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. 
EL: IloÀ.u toÇtKó órnv Etan:vÉETat Kat CJE maq>ij µE rn ötpµa. 

EN: Very toxic by inhalation and in contact with skin. 
FR: Très toxique par inhalation et par contact avec la peau. 
IT: Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. 
NL: Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid. 
PT: Muito tóxico por inalaçào e em contacto com a pele. 
FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaap iholle. 
SV: Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt. 

R26/28 

ES: Muy tóxico por inhalación y por ingestión. 
DA: Meget giftig ved indänding og ved indtagelse. 
DE: Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken. 
EL: Ilol..6. rnÇtKó órnv Etan:vÉETat Kat CJE rrEpi1tTWCJ'1 Km:an:óaEwç. 
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EN: Very taxie by inhalation and ifswallowed. 

FR: Très toxique par inhalation et par ingestion. 

IT: Molto tossico per inalazione e per ingestione. 

NL: Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond. 

PT: Muito tóxico por inalaçào e ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä. 

SV: Mycket giftigt vid inandning och förtäring. 

R26/27/28 

ES: Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

DA: Meget giftig ved indänding, ved hudkontakt og ved indtagelse. 

DE: Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut. 

EL: floÀ.u roÇtKÓ ótav EtmrvÉEtat, GE mmpf] µE ro ötpµa Kat GE nEpin:tcoITT) Kmcm:ócmoc;. 

EN: Very taxie by inhalation, in contact with skin and ifswallowed. 

FR: Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 

IT: Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. 

PT: Muito tóxico por inalaçào, em contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

SV: Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och fórtäring. 

R27/28 

ES: Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 

DA: Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse. 

DE: Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. 

EL: floÀ.u roÇtKó GE Enacpf] µE TO ötpµa Km CJE 7tEpi7ttcoGl'J KmanóGtcoc;. 

EN: Very taxie in contact with skin and ifswallowed. 

FR: Très toxique par contact avec la peau et par ingestion. 

IT: Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. 

PT: Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä. 

SV: Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring. 

R36/37 

ES: Irrita los ojos y las vias respiratorias. 

DA: Irriterer 0jnene og ändedrretsorganeme. 

DE: Reizt die Augen und die Atmungsorgane. 

EL: Ept0iÇEt rn µána Kat TO ava1tVEUGttKÓ CJUCJ'tl']µa. 

EN: Irritating to eyes and respiratory system. 

FR: Irritant pour les yeux et les voies respiratoires. · 

IT: Irritante per gli occhi e Ie vie respiratorie. 

NL: Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. 

PT: Irritante para os olhos e vias respiratórias. 

FI: Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. 

SV: Irriterar ögonen och andningsorganen. 

R36/38 

ES: Irrita los ojos y la piel. 

DA: Irriterer 0jnene og huden. 

DE: Reizt die Augen und die Haut. 

EL: Ept0iÇEt rn µána Kat TO ötpµa. 

EN: Irritating to eyes and skin. 

FR: Irritant pour les yeux et la peau. 

IT: Irritante per gli occhi e la pelle. 
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NL: Irriterend voor de ogen en de huid. 

PT: Irritante para os olhos e pele. 

FI: Ärsyttää silmiä ja ihoa. 

SV: Irriterar ögonen och huden. 

R36/37/38 

ES: Irrita los ojos, la piel y las vias respiratorias. 

DA: Irriterer 0jnene, ändedrretsorganerne og huden. 

DE: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. 

EL: Ept9iÇEt rn µána, w avanvEuanKó crua•riµa Km w ötpµa: 

EN: Irritating to eyes, respiratory system and skin. 

FR: Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. 

IT: Irritante per gli occhi, Ie vie respiratorie e la pene. 

NL: Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. 

PT: Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele. 

FI: Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. 

SV: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. 

R37/38 

ES: Irrita las vias respiratorias y la piel. 

DA: Irriterer ändedrretsorganerne og huden. 

DE: Reizt die Atmungsorgane und die Haut. 

EL: EpE9iÇEt w avarcvwanKó crU<îTT]µa Km w ÖÉpµa. 

EN: Irritating to respiratory system and skin. 

FR: Irritant pour les voies respiratoires et la peau. 

IT: Irritante per Ie vie respiratorie e la pelle. 

NL: Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. 

PT: Irritante para as vias respiratórias e pele. 

FI: Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. 

SV: Irriterar andningsorganen och huden. 

RJ9/23 

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 

DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indänding. 

DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen. 

EL: ToÇtKó: Kivöuvoç 1toÀ.u aopapcóv µóvtµrov s::möpáaErov ÓTav EtanvÉs::Tm. 

EN: Taxie: <langer of very serious irreversible effects through inhalation. 

FR: Toxique: <langer d'effets irréversibles très graves par inhalation. 

IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing. 

PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por inalaçào. 

FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. 

SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid inandning. 

RJ9/24 

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 

DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved hudkontakt. 

DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut. 

EL: ToÇtKó: Kivöuvoç 1tOÀ.u aopapcóv µóvtµrov EmöpáaErov aE rnaqn'I µE w ötpµa. 

EN: Taxie: <langer of very serious irreversible effects in contact with skin. 

FR: Toxique: <langer d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau. 

IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. 

PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves em contacto com a pele. 

FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. 
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SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid hudkontakt. 

R39/25 

ES: Tóxico: peligro de·efectos irreversibles muy graves por ingestión. 
DA: Giftig:,fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indtagelse. 
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken. 
EL: ToÇtKó: Kivöuvoç 7tOÀ.u c:mpapci:Jv µóvtµrov Emöpám:rov o'E 7tEpintroc:ni KmanóGEroç. 

EN: Toxic: <langer of very serious irreversible effects·if swallowed. 
FR: Toxique: <langer d'effets irréversibles très graves par ingestion. 
IT: Tossico: pehcolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. 
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por ingestào. 
FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. 
SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid förtäring. 

R39/23/24 

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy.graves por inhalación y contacto con ia piel. 
DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indänding og hudkontakt. 
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut. 
EL: ToÇtKÓ: Kivöuvoç 7tOÀ.U Gopapci:Jv µóvtµrov E7ttÖpáGEffiV ÓtaV EtG1tVÉEtat Kat GE E1tU<pÎ] µE to ötpµa. 

EN: Toxic: <langer of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin. 
FR: Toxique: <langer d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau. 
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid. 
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por inalaçào e em contacto com a pele. 
FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle. 
SV: Giftigt: risk·för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid inandning och hudkontakt. 

R39/23/25 

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 
DA: Giftig: fare for varig alvorlig'skade pä helbred ved indänding og indtagelse. 
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken. 
EL: ToÇtKó: Kivöuvoç no/..U Gopapci:Jv µóvtµrov EfttöpáGErov ótav EtamlÉEtat Kat° GE 7tEpi7ttroGrt Kata7tÓGEffiÇ. 

EN: Toxic: <langer of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed. 
FR: Toxique: <langer d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion. 
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond. 
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por inalaçào e ingestào. 
FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä. 
SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestäe�de hälsoskador vid inandning och förtäring. 

R39/24/25 

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con' la piel e ingestión. 
DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved hudkontakt og indtagelse. 
DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei .Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. 
EL: ToÇtKÓ: KtVÖUVOÇ 1tOÀ.U Gopapci:Jv µóvtµrov E7ttOpáGECOV GE E1tU<pÎ] µE to ÖÉpµa Kat GE nEpt1ttCOITTl KUta7tÓGECOÇ. 

EN: Toxic: <langer of very serious irreversible effects in contact with skin and if sw&llowed. 
FR: Toxique: <langer d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion. 
IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione" 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.bij aanraking met de huid en opname door de mond. 
PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves em contactÓ'com a pele e por ingestào. 
FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä. 
SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid hudkontakt och förtäring. 

R39/23/24/25 

ES: Tóxico: peligro de efectos irreversibles rriuy graves por inhalación, cóntácto con là piel e ingestión. 
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DA: Giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indänding, hudkontakt og indtagelse. 

DE: Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. 

EL: ToÇtKÓ: Kivöuvoç 7toÀ.u Go�apcóv µóvtµcov Emöpám:cov ówv Eta7tVÉEtat, GE E7tacpfi µE rn ötpµa Kat GE 7tEpm•cocrri 
Kffra1tÓGECOÇ. 

EN: Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. 

FR: Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 

IT: Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing; aanraking met de huid en opname door de 
mond. 

PT: Tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por inalaçào, em contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja ni�ltynä. 

SV: Giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskado�,vid inan_dning, hudkontak.t och förtäring. 

R39/26 

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indänding. 

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversi�len Schadens dure� Einati?en. 

EL: IIoJ...U toÇtKó: Kivöuvoç 7toÀ.u Go��pcóv µóvtµcov EmöpáGECOV ówv EtG1tVÉETat. 

EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation. 

FR: Très toxique: danger d'effets irr�versibles tr�s graves par inhalation. 

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstèlbare effecten bij inademing. 

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves porinalaçào. 

FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä. 

SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid inandning: 

R39/27 

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved hudkontakt. 

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut. 

EL: IIoÀ.u toÇtKó: Kivöuvoç 7toÀ.U ao�apcóv µóvtµcov EmöpáGECOV GE rnacpfi µE to ötpµa. 

EN: Very toxic: danger of very_ serious irreversible effects in contact with skin. 

FR: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau. 

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molt?. _
gravi a contatto con la pelle. 

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid. 

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves em contacto com a pele. 

FI: Erittäin myrkyllist
,
ä; erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle. 

SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid hudkontakt. 

R39/28 
. � 

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indtagelse. 

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken. 

EL: IIoÀ.u toÇtKó: Kivöuvoç 7toÀ.u ao�apcóv µóvtµcov Emöpám:cov GE 7tEpmcocrri Karn7tÓGECOÇ. 

EN: Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed. 

FR: Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion. 

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molt9 gravi per ingestione. 

NL: Zeer vergiftig: gevaa: voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond. 

PT: Muito t�xico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakav_ien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä. 

SV: Mycket giftigt: riskför mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid förtäring. 

R39/26/27 

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel. 

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indänding og hudkontakt. 

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei.Berührung mit der Haut. 
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EL: IToÀ.u rnÇtKó: Kivöuvoç itoÀ.u cro�apc.i:Jv µóvtµwv rntöpám:wv órnv ncrn:vts::i:m Kat m: rnmpfi µi: rn ötpµa. 

EN: Very toxic: <langer of very sèrious irreversible effeêts through inhalation and in contact with skin. 

FR: Très toxique: <langer d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la !?eau. 

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a.contatto con la pelle. 

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inádeming en aanraking met de huid. 

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por inalaçào e em contacto com a pele. 

FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynäjajoutuessaan iholle. 

SV: Mycket giftigt: risk för rnycket allvarliga bestäende hälsoskador vid inandning och hudkontakt. 

R39/26/28 

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indänding og indtágelse. 

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken. 

EL: ITol..U rnÇtKó: Kivöuvoç noÀ.u cro�apc.i:Jv µóvtµwv rntÖpácri:wv órnv i:tcrn:vÉi:i:m Kat cri: iti:pbttffiOTJ Karnrtócri:wç. 

EN: Very taxie: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed. 

FR: Très toxique: <langer d'effets irréversibles très graves pat inhalation et par ingestion. 

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingéstione. 

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond. 

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por inalaçào e ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä. 

SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid inandning och förtäring. 

R39/27/28 

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión. 

DA: Meget giftig: ·fare for varig alvorlig skade pä helbred ved hudkontakt og indtagelse. 

DE: Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berühning mitder Haut und durch Verschlucken. 

EL: floÀ.u rnÇtKó: Kivöuvoç itoÀ.u cro�apc.i:Jv µóvtµwv rntöpácri:wv cri: i:nacpi\ µi: 1:0 ötpµa Kat cri: ni:piittfficrT] Kmanócri:wç. 

EN: Very taxie: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed. 

FR: Très toxique: danger d'effets irréversibles très·graves par contact avec la peau et par ingestion. 

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversil:iili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Zeer vergiftig: ·gevaar.voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond. 

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irteversiveis muito graves ein contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaarajoutuessaan iholle ja nieltynä. 

SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid hudkontakt och förtäring. 

R39/26/27 /28 

ES: Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión. 

DA: Meget giftig: fare for varig alvorlig skade pä helbred ved indänding, hudkontakt og indtagelse. 

DE: Sehr giftig: emste Gefahr itreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit derHaut und'durch Verschlucken. 

EL: floÀ.u rnÇtKó: Kivöuvoç noÀ.u cro�apc.i:Jv µóvtµrnv emöpácri:rnv órnv ncrn:vÉ1:1:at, cre enmpi\ µe rn ötpµa Kat m: 

m:ptlttCOOTJ KCl'l:ClltÓcrEffiÇ. 

EN: Very taxie: <langer of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed. 

FR: Très toxiqu�: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 

IT: Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de 
mond. 

PT: Muito tóxico: perigo de efeitos irreversiveis muito graves por inalaçào, em contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. 

SV: Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestäende hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring. 

R42/43 

ES: Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel. 

DA: Kan give overfälsomhed ved indänding og ved kontakt med huden. 

DE: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. 

EL: Mnopei va npoKaÀ.Écri:t euatcr0T]TOltOtT]CîT] órnv·etcrn:vÉ1:1:at Kat cre i:nacpfi µi: rn ÖÉpµa. 
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EN: May cause sensitization by inhalation and skin contact. 

FR: Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau. 

IT: Puó provocare sens
.
ibilizzazion.e per inalazione e contatto con l� pelle. 

NL: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid. 

PT: Pode causar sensibilizaçào por inalaçào e em contacto com a pele. 

FI: Altisturninen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistyrnistä. 

SV: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. 

R48/20 

ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indänding. 

DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatrnen. 

EL: EmpJ...aptc;: Ktvöuvoc; Gopapfic; PMPric; îTJÇ uyEiac; UGîEpa anó napmErnµÉVTJ ÉK0EGTJ órnv Eta1tVÉErnt. 

EN: Harrnful: danger of serious darnage to health by prolonged exposure through inhalation. 

FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. 

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào. 

FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä. 

SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genom inandning. 

R48/21 

ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel. 

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved hudkontakt. 

DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Bertihrung rnit der Haut. 

EL: EmpJ...aPtc;: Kivöuvoc; GopapiJc; P"-áPric; îTJÇ uyEiac; DGîEpa anó napaîEîUµÉVTJ ÉK0rnri GE macpiJ µE îO ötpµa. 

EN: Harrnful: danger of serious darnage to health by prolonged exposure in contact with skin. 

FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'expositiort prolongée par contact avec la peau. 

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. 

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid 

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada em contacto coma pele. 

FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle. 

SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genom hudkontakt. 

R48/22 

ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión. 

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indtagelse. 

DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr emster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken. 

EL: EmpJ...aPtc;: Kivöuvoc; GopapiJc; PJ...áPric; îTJÇ uydac; DGîEpa anó napmErnµtvri ÉK0ECîîJ GE 1tEpi1tîffiCîTJ KUîU1tÓGErnc;. 

EN: Harrnful: danger of serious darnage to health by prolonged exposure if swallowed. 

FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion. 

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolûngata per ingestione. 

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. 

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saude ern caso de exposiçào prolongada por 
·
ingestào. 

FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altisrus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. 

SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genom förtäring. 

R48/20/21 

ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel. 

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indänding og hudkontakt. 

DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr emster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatrnen und durch 
Berührung mit der Haut. 

EL: EmP"-aPtc;: Kivöuvoc; GopapiJc; PÀáPric; îTJÇ uydac; UGîEpa anó napmErnµtvri ÉK0EGTJ órnv Eta1tVÉEîat Kat GE macpiJ µE 
rn ötpµa. 

EN: Harrnful: danger of serious darnage to health by prólonged exposure through inhalation and in contact with skin. 

FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. 

0045 

173 van 254



... 

'-' 

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prölungata per inalazione e a contatto con la pelle. 

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking 
met de huid. 

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào e em contacto com a pele. 

FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan 
iholle. 

SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering'genom inandiling och hudkontakt. 

R48/20/22 

ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso d(! exposición prolongada por inhalación e ingestión. 

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indänding og indtageise. 

DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr.ernster Gesundheitsschäden bei längererExposition durch Einatmen und durch 
Verschlucken. 

EL: EmPÀ.aptç: Kivöuvoç cmpapftç PÀ.áPriç 1:TJÇ uydaç ucmpa U1tÓ 1tapan:rnµtvri ÉK0EGTJ órnv EtG1tVÉE1:at Kat GE 
1tEpi1t1:ffiGTJ Ka1:U1tÓGEffiÇ. 

EN: Harmful: <langer of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed. 

FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. 

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. 

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname 
door de mond. 

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào e ingestào. 

FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttäa vakavaa haittaa terveydelle heng.itettynä ja nieltynä. 

SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genom inancÎning och förtäring. 

R48/21/22 

' 
. 

ES: Nocivo: riesgo de efectos.graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingèstión. 

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lrengére tids pävirkning ved hudkontakt og indtagelse. 

DE: Gesundheitsschädlich:·Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut 
und durch Verschlucken. 

EL: EmPÀ.aptç: Kivöuvoç Gopapi]ç PÀ.áPriç 1:TJÇ uydaç UGtEpa a1tó 1tapm�rnµtvri tK0EGTJ GE E1taq>i] µE 1:0 ötpµa Kat GE 
1t�pi1tnoari Karn1tóm::wç. 

EN: Harmful: <langer of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed. 

FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la pèau et par ingestion. 

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. 

NL: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en 
opname door de mond. 

PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada em contacto com a pele e por ingestào. 

FI: Terveydelle haitallista: pitkäaik�inen altistus v�i aiheu!taa vakava,a haittaa terveydelle joutuessaan iholle j� nieltynä. 

SV: Farligt: risk för allvarliga �älsoskador.vid längvarig exponering genom hudkontakt och förtäring. 

R48/20/21/22 

ES: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. 

DA: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkiling ved indänding, hudkontakt og indtagelse. 
DE: Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit 
der Haut und durch Verschlucken. 

EL: EmPÀ.aptç: Kivöuvoç Gopapi]ç PMPriç •TJÇ uydaç uGtEjJa a1tó 1tapatEtaµtvri tK0rnri órnv EtG1tVÉEtat, GE E1taq>ft µE 1:0 

ötpµa Kat GE 1tEpi1t1:ffiGTJ Kata1tóm:wç. 

EN: Harmful: <langer of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contactwith skin and if 
swallowed. 

FR: Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par 
ingestion. 

IT: Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e 
per. ingestione. 
NL:. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met 
de huid en opnàme door de mond. 
PT: Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào, em contacto cóm a pele e 
por ingestào. 
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FI: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle 
ja nieltynä. 
SV: Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring. 

R48/23 

ES: Tóxico: ·riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación. 
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indänding. 
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. 
EL: ToÇtKó: Kivöuvoç cro�apiJç �À.á�î]Ç tî]Ç uyEiaç um:Epa anó 7tapatEtaµtvî] tK0EcrîJ ótav Etcr1tVÉEtat. 

EN: Toxic: <langer of serious damage to health by prolonged exposure thróugh irihalation. 
FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation. 
IT: Tossico: pericolo di gravi dànni alla salute in caso di esposizione profüngata per inalazione. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. 
PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào. 
FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveyqelle hengitettynä. 
SV: Giftigt: risk för allvarlig� hälsoskador vid längvarig exponering genom_ïnandning. 

R48/24 

ES: Tóxico: riesgo 'de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel. 
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved hudkontakt. 
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut. 
EL: ToÇtKó: Kivöuvoç cro�apiJç �À.á�î]Ç tî]Ç uyEiaç ucrtEpa anó napm:uaµtvî] ÉK0Ecrî] crE E1tacpiJ µc t0 öi:pµa. 

EN: Toxic: <langer of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin. 
FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau. 
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso çli-esposizione prolungata a contatto con la pelle. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid. 
PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saude erp. caso de exposiçào prolongada em contacto com a pele. 
FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle. 
SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genom hudkontakt. 

R48/25 

ES: Tóxico: riesgo .de efectos graves para la salud en cáso de exposición prolongada por iiigestión. 
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indtagelse. 
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken. 
EL: ToÇtKó: Kivöuvoç cro�apiJç �À.á�î]Ç tî]Ç uyEiaç UcrtEpa anó napatEtaµÉVî] ÉK0E<îî] <îE 1tEpi1ttro<îî] KatanócrEroç. 

EN: Toxic: <langer of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed. 
FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en· cas d'exposition prolongée par ingestion. 
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per irigestione. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond, 
PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saude em caso de e�posiçào prolongada por inge�tào. 
FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. 
SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador,vid längvarig exponering genom förtäring. 

R48/23/24 

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición.prolongada por inhalación y contacto con la piel. 
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indänding og hudkontakt. 
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der 
Haut. 
EL: ToÇtKÓ: Kivöuvoç cro�apiJç �À.á�î]Ç tT]Ç uyEiaç ucrtEpa anó napatEtaµÉVî] ÉK0E<îî] ótav Etcr1tVÉEtat Kat crE macpiJ µE to 
ötpµa. 

EN: Toxic: <langer of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin. 
FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau. 
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking 
met de huid. 
PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào e em contacto com a pele. 
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FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydellé hengitettynäja'joutuessaa.Ii ihdlle. 
SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid längVarig exponering genom inandning och hudkontakt. 

R48/23/25 

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en cäso de exposición prolongada.por inhalación e ingestióÏl. 

DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved indänding og indtagèlse .. 

DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken. 

EL: ToÇtKó: J(ivöuvoi; cropapf)i; PMP11i; îT]Ç uyEiai; ucrn:pa anó napan:rnµtvii tK0E<JT] órnv Etcr1tVÉEîat Kat crE 1tEptnîWCJT] 

KUîU1tÓCJEWÇ. 

EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed. 

FR: Toxique: risque d'effêts graves 'pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion. 

IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di ·esposizione prolungata per inalazione éd ingestióne. 

NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door 
de mond. 
PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào e ingestào. 
FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakaväa haittaa terveydelle hengitettynä ja nielfynä. 
SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genom inandning och förtäring. 

R48/24/25 

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piet' e ingestión. 
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lrengere tids pävirkning ved hudkbntakt og indtagelse. 
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch 
Verschlucken. 
EL: ToÇtKó: Kivöuvoi; cropapf)i; Pl-.áP11i; îl]Ç uyEiai; ucri;Epa anó napmErnµtvli tK0E<JT] àE Enacpi) µE rn ötpµa Kat <JE 
1tEptnîWCJT] KUîU1tÓCJEWÇ. 

EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed. 
FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion. 
IT: Tossico: pericolo di gravi danni àlla salute in caso di esposizionê proh.ingata a contatto co� la pelle e per ingestione. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en 
opname door de mond. 
PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada em contacto com a pele e pof ingestào. 
FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan ihölle ja nieltynä. 
SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering genoin hudkoritakt och förtäring. 

R48/23/24/25 

ES: Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con Îa piel e 
ingestión. 
DA: Giftig: alvorlig sundhedsfare ved lrengerè tids pävirkning ved indänding, hudkontakt og indtagels'e. 
DE: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitssèhäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Behihrung mit der Haut und 
durch Verschlucken. 
EL: T oÇtKó: Kivöuvoi; cropapf)i; P"-áP11i; îT]Ç uyEiai; ucri;Epa anó napmErnµtvli tK0E<JT] órnv EtcrnvÉEîat, crE macpi) µE rn 
ÖÉpµa Kat <JE 1i:Eptnî�CJT] KUîU1tÓCJEWÇ. 

EN: Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and -if 
swallowed. 

· 

FR: Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et 
par ingestion. 
IT: Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per in�azione, a contatto con la pelle e 
per ingestione. 
NL: Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met 
de huid en opname door de mond. 
PT: Tóxico: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposiçào prolongada por inalaçào, em contaèto com a pele e 
por ingestào: 
FI: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja 
nieltynä. 
SV: Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid längvarig exponering gel!om inandning, hudkontakt och förtäring. 

RS0/53 

ES: Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a iargo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 

-
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DA: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forärsage uemskede langtidsvirkninger i vandmilj0et. 
DE: Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

EL: Ilo>..u rn�tKó yta rnuç uöpóPtouç opyavtaµouç, µnopEi va npoKa>..im::t µaKpoxpóvu;ç öuaµs::w:iç s::mm:ci:Jas::tç arn 
uöá:nvo ns::ptpállov. 

EN: Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. 

FR: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. 

IT Altamente tossico per gli organismi acquatici, puà provocare a lungo termine effetti negativi per l'am�iente acquatico. 

NL: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke 
effecten veroorzaken. 

PT: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar ·efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

FI: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaiku�ia ve
.
siym�äristössä. 

SV: Mycket giftigt för vattenleva?de organismer, kan .orsaka skadliga längtidseffekter i vattenmiljön. 

R51/53 

ES: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provo�ar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

DA: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forärsage u0nskede langtidsvirkninger i vandmilj0et. 

DE: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

EL: To�tKÓ yta rnuç uöpópwuç opyaviaµouç, µnops::i va npoKilias::t µaKpoxpóvts::ç öuaµs::vEiç s::nm1ci:Jas::tç mo uöánvo 
ns::ptpállov. 

EN: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. 

FR: Toxique pour les organismes aquatiques, peut entra�er des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique. 

IT: Tossico per gli organismi acquatici, puà provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

NL: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 

PT: Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo.no ambiente aquático. 

FI: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 

SV: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skad1iga längtidseffekter i vattenmiljön. 

R52/53 

ES: Nocivo para lo
.
s organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativo� en el medio ambiepte acuático. 

DA: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forärsage u0nskede langtidsvirkninger i vandmilj0et. 

DE: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. 

EL: EmP"-aPtç yta 10uç uöpóPtouç opyaviaµouç, µnopEi va npoKilias::t µaKpoxpóvts::ç öuaµs::vs::iç s::mn1ci:Jas::tç mo uöánvo 
ns::ptpáUov. 

EN: Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. 

FR: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. 

IT: Nocivo per gli organismi acquatici, puà provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

NL: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten 
veroorzaken. 

PT: Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

FI: Hait�lista vesieliöille, voi aiheuttaa·pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 

SV: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga längtidseffekter i vattenmiljön. 

R68/20 

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación. 

DA: Farlig: mulighed for varig skade pä �elbred ved indänding. 

DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen. 

EL: EmP"-aPtç: m0avoi Kivöuvot µoviµrov rntöpáas::wv ó1av s::tanvts::mt. 

EN: Harmful: possible risk ofirreversible effects through inhalation. 

FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation. 

IT: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 

NL: Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 

PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversiveis por inalaçào. 

FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaar� hengitettynä. 

SV: Farligt: möjlig risk för bestäende hälsoskador vid inandning. 
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R68/21 

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles. ppr contacto con la piel 
DA: Farlig: mulighed for varig skade pä helbred ved_ hudkontakt. 
DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung.mit der Haut. 
EL: Empt...aptç: rr�0avoi Kivöuvot µoviµmv Emöpá�Emv GE rnaqn'! µE to ötpµa. 

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin. 
FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau. 
IT: Nocivo: possibilità di effetti irreversibil! a contatto con la pelle. 
NL: Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversiveis em contacto com a pele. 
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaarajoutuessaan iholle. 
SV: Farligt: möjlig risk för bestäende hälsóskador vid hudkontakt. 

R68/22 

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión. 
DA: Farlig: mulighed for varig skade pä h�lbred ved indtagelse. 
DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken. 
EL: Empt...aptç: m0avoi Kivöuvot µoviµmv EmÖpáGEmv GE 1tEpim:mITTJ KUîaJtóm:mç. 

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects if s�allowed. 
FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion. 
IT: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione. 
NL: Schadelijk: bij opname door dé mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 

• .f 

PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversiveis por.ingest�o. 
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaillioiden vaara nieltynä. 
SV: Farligt: möjlig risk för bestäende hälsoskador vid förtäring. 

R68/20/21 

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel. 
DA: Farlig: mulighed for varig skade pä helbred ved indänding og hudkontakt. 
DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut. 
EL: Empt...aptç: m0avoi Kivöuvot µoviµmv EmöpáGEffiV Ó'tav EtG1tVÉE'tat Kat GE rnmpi] µE to ötpµa. 

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin. 
FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau. 
IT: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 
NL: Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversiveis por inalaçào e em contacto com a pele. 
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle. 
SV: Farligt: möjlig risk för bestäende hälsoskador vid inandning och hudkontakt. 

R68/20/22 

ES: Nocivo: Posibilidad de efectos. irreversibles por inhalación e ingestión. 
DA: Farlig: mulighed for varig skade pä helbred ved indänding og indtagelse. 
DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken. 
EL: Empt...aptç: m0avoi Kivöuvot µoviµmv EmöpáGEmv Ó'tav EtG1tVÉE'tat Kat CJE m:pimmmi KUîaJtÓGEmç. 

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed. 
FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion. 
IT: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione. 
NL: Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten. 
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversiveis por inalaçào e ingestào. 
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä. 
SV: Farligt: möjlig risk för bestäende hälsoskador vid inandning och förtäring. 

R68/21/22 

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión. 
DA: Farlig: mulighed for varig skade pä helbred ved hudkontakt og indtagelse. 
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DE: Gesundheitssch.ädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken. 
EL: Em�Àa�tç: m0avoi 1dvöuvot µoviµcov i:möpácn:cov m: rnmpfi µi: w ötpµa Kat oi: n:i:pbttCOITTJ Karnn:óm;coç. 

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and.if swallowed. 
FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par iilgestion. 
IT: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 
NL: Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn·onherstelbare effectên niet .uitgesloten. 
PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversiveis em contacto 'èom a pele e por ingestào. 
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä. 
SV: Farligt: möjlig risk för bestäende hälsoskador vid hudkóntakt oen förtäring. 

R68/20/21/22 

ES: Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión. 
DA: Farlig: mulighed for varig skade pä helbred ved indänding, hudkontakt og indtagelse. 
DE: Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch 
Verschlucken. 
EL: Em�Àa�tç: m0avoi Kivöuvot µoviµcov i:möpám:cov ótav aon:vti:tat, ot i:n:mpfl µi: to ötpµa Kat O'E n:i:pin:tWITTJ 
Katan:óoi:coç. 

EN: Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in con�act wi!h skin and if swallowed. 
FR: Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion. 
IT: Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 
NL: Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname do�r de mgnd zijn onherstelbare effecten niet 
��� 

. 

PT: Nocivo: possibilidade de efeitos irreversiveis por inalaçào: em contacto com a pele e por ingestào. 
FI: Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja niel�ä. 
SV: Farligt: möjlig risk för bestäende hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring. 
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lnventory and Analysis of hydraulically fractured 

wells in the Dutch on- and offshore. 

Abstract: 

Since 1954, 242 wells are hydraulically fractured in the Dutch on- and offshore. This report is focused on 

all fracced wells between 1995 and 2012. The aim of this research is to get a complete overview of all the 

frac operations and ultimately come up with a best practice for successful and safe fraccing in the 

Netherlands. An extensive data mining exercise is performed to create a thematic database with the 

most important parameters. The cumulative and monthly production history of the wells is used to 
determine if a frac operation is successful or not. Trends and relations between various parameters are 

analyzed with a data visualization program. 55% of the frac operations were defined as a production 

success. Tip screen-out designed frac jobs performed with a high amount of injected proppant 
(>100.000kg) and a high concentration of coarse grained proppant in the fracture (>10kg/m1) show the 

highest probability to result in a production success. lt is highly unrealistic tor a frac to grow into the 

deepest Dutch drinking water aquifer (200 m TVD). The majority of the fracs operations are performed 

below 2000 meter TVD and the maximum frac height in all the described operations is calculated to be 

185 meter. Future frac operations have to be more extensive and consequent in parameter computing 

and reporting. This is required to obtain a complete database and analysis. 
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1. lntroduction 

1.1 The history of hydraulic fracturing in the Netherlands 

0045 

The Netherlands has a long history of extracting and exporting natura! gas. Since the discovery 
of the Groningen gas field in 1959, every Dutch household benefited trom the economie 
contribution from this natura! gas (Focus on Dutch Gas, 2012). With a declining amount of gas 
in conventional reservoirs, the challenge of the present and the near future is to invest in 
research on unconventional sources. Unconventional gas reservoirs include tight gas, coal bed 
methane, gas hydrates and shale gas. 

Total anooaJ state revemes lnlrn natural gas 

16 

12 

10 

8 

8 

: __ ....•• 11111 11111111111111 
Figure 1 Dutch state revenues from natural gas 

This reports is focused on the extraciion of tight gas in the Netherlands. Tight gas is natura! gas 
that is trapped in very low permeable sandstone reseNoirs (<1 mD). To get this gas out. the 
reseNoir has to be hydraulically fractured1. Fraccing is a technique to increase the productivity 
of a tight reservoir by creating fractures (see Section 2). The first onshore fracced well in the 
Netherlands originates from July 1954. From that time on 242 wells are fracced, on- and 
offshore (Figure 2). 

1 Hydraulically fractured w1ll be called 'fracced' in the report. Hydraulic fracturing will b.e cal led 'fraccing'. 
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Figure 2 Fracced wells in the Outch on- and off-hore 

The technique and understanding of fraccing has evolved continuously over time, especially 

during the last decade when the shale revolution in the U.S.A. began . Shale gas and oil 

production in the U.S.A can be compared to tight gas extraction. The gas is trapped in a ultra

compacted and low per meable shale layer and is also being extracted by hydraulic fraccing. 

Horizontal drilling and multistage fraccing wells (Figure 3) could develop larger volumes 

compared toa frac made with a vertical well. U.S. shale gas extraction led to lower gas prices, 

a decrease of the domestic C02 em ission (1. E.A. 2012) and an economie boost by the creation 

of 600.000 jobs, a contribution of $76 billion to GDP and a domestic total of 34% in natura! gas 

production (HIS, 2011) 
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HORIZONTAL WELL 
AND HYDRAULIC FRACTURING 

Figure 3 Horizontal drilling. Source: Total 

The technique of horizontal drilling and fraccing have also reached the Netherlands. A research 

is performed for the Ministry of Economie Affairs about the possibilities and potential risks of 

shale gas extraction in the Netherlands. Till then, it is prohibited to drill exploration wells in the 

potential shale layers; Posidonia shale and the Geverik Member (Bouw and Lutgert, 2012). 

1.2 Hydraulic fraccing; A risk for the Dutch drinking water? 

Hydraulic fraccing is often associated with ground and drinking water pollution. This paragraph 

is not focused on the environmental impact but reviews the onshore fraccing operations in the 

research period (1995-2012) and their potential impact on the Dutch drinking and groundwater 

quality. 

Figure 4 and 5 show that it is highly unrealistic for an onshore frac to grow into a potential 

drinking water aquifer. The biggest calculated height growth in an onshore tight gas well in the 

Netherlands was calculated to have a height growth of 185 m. The deepest level in the 

Netherlands at which groundwater is being extracted for drinking water purposes is 200m. With 
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the majority of the fracs situated beneath 2000m TVO (true vertical depth), the frac operations 

are performed at safe distance with respect to leaking from the created fractures . 

Leaking due to migration of methane or frac fluid trough a bad constructed well, without 

protective cementing intervals or poor well casings, is part of another discussion on pollution. 

Since every gas and oil well in the Dutch onshore penetrates trough a potential drinking water 

aquifer, this discussion has to be applied on all wells and not be specified to fracced wells only. 

Since the beginning of hydrocarbon extraction in the Netherlands, there was no reporting on 

pollution of the drinking water due to operational failures in the vicinity of producing drinking 

water wells. 

.< 
Figure 4 Fracced wells In the Netherlands compared with 

the maximum groundwater depth for drinking water 
edraction. The stars show the location of the fracced wells. 

1.3 lnternship objectives 

W-Oe!IUl1mNAPl 
lOO !BO 

•·lBO·iliO .16) '«I 
140 llll 
1111 100 

• '° 20 
• ll) 0 
•O·lO 
lii Jo '° 

IO 60 
.IO 80 
• " IO> 

" 

: 

1 
• • • • 

.. 

: 
·' . . . ' .. ..... : 

• • 
•t. •• • • • • • • " 

;.::·:'. :· .: . �,.:." .: . 

.... :.,,. . . . _,·, • 1 
· . . . 

. . . 

. ' � . . . ·. 

Source: KWIR watercycle instltute 

For this research, an inventory is made of all fracced wells in the Dutch on- and offshore 

between 1995 and 2012. The time span is chosen to exclude early fracs with a totally different 

frac technique. A detailed analysis is made on the created database Wiith a data visualization 

program. The goal is to discover trends and relations between the different frac operations that 

were performed and ultimately come up with a well-founded answer on the research question: Is 

there a best practice for successful and safe hydraulic fracturing of light gas wells? 
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Figure 5 Groundwater level versus the calculated frac growth 
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2. Hydraulic Fraccing; a short summary 

A lot of research is being performed on this topic. This chapter will give a very brief summary of 

some important features and nomenclature in fraccing being described in this research. 

Hydraulic Fraccing is the process of creating fractures by pumping fracturing fluid at a high 

pressure down a wellbore into a tight rock formation. The fracturing fluid (Figure 6) typically 

consists of 90,5% of water, 9% of sand (proppant) and 0,5% of additives (J.Daniel Arthur). 

Scale pH Adjustlng 
Composition of a Proppanl Laden 

Fracture Fluid 
Gelling 
Agent 

lnhibitor1 Agent 
0.04% ' 0.01% 

w� 
90.6CM. 

KCL 0.05% 

0.05% Break.er 
5and 0.009% 

8.950/o 
Crosslinker 

0.006% 

/ 
Iron Control 

0.004% 

\ Corros1on 

- Inhibitor 

0.001% 

Bioctde 
Aad J 0.001% 

0.11% 

Figure 6 Fracture fluid composition 

The proppant is an important part of the fracture fluid (Figure 7). 
Proppant is a granular material that is added to the fluid to keep the 

fracture open after it is being fracced. Well sorted resin-coated 

sand can be used as a proppant. Alternative proppants (non-sand) 

like cerarnics, bauxite and zirconium oxide are also used. When a 

proppant is properly placed it creates local conductivities in the 

fracture in a range of 10-15000 mD-rn under reservoir conditions. 

To get the proppant into the fracture, a gelling agent and friction 

reducer are added to the fluid. The friction reducer allows the 

fracturing ftuids and proppant to reach the target zone at  a higher 

Figure 7 SLC rate and reduced pressure. The gelling agent allows the proppant to 
resin-coated proppant stay in suspension while being pumped in the fracture. Other 

sand 
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chemicals like Corrosion and Scale inhibitors, Acid, Biocide and pH Adjusting Agent are added 

to protect the tubing, casing and wellbore from damaging. 

0045 

Figure 8 Fracture 5lmulatlon 
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A fracture simulation program is used to quantify the growth 

of the fracture in three dimensions and gives numbers on 

typical parameters like fracture half length, height, proppant 

concentration and conductivity. Figure 8 shows the result of 

a frac simulation of one of the fracced wells described in the 

research. The targeted reservoir depth is shown in the layer 

properties. Besides the low permeability of the sandstone 

layers, the reservoir has a layered interval of impermeable 

shale layers alternating with sandstone layers. Fraccing in 

this operation is therefore also used to penetrate these 

layers and improve the vertical connectivity. 

Figure 8 and 9 visualize the nomenclature that is used for 

the description of frac dimensions. The fracture half-length is 

the distance from the wellbore till the end of the propped 

Figure 9 frac dimensions fracture length. The aperture. or fracture width. shows the 
size of the crack that is made. The fracture height is the 

vertical growth of the frac into the reservoir. Many variations in the ratio between frac length, 

height and width are designed tor all the frac operations, mainly adjusted to the geological 

situation of the reservoir. 
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A design technique called Tip Screen-out (TSO) is used to increase the fracture width by 

injecting a high concentration of proppant after the original fracture volume is filled. This will 

increase the volume of the fracture and allows higher amounts of proppant with a higher 

concentration to fill the fracture void. The effect of this technique will be discussed in the section 

5.4: Database Analysis. 

Simulations of the fracture growth will always re main an approximation to reality. Examples of 

fracture development in reality show that a growth of a fracture occurs more complex than is 

shown in the planar approximation in the simulations. Figure 10 shows an example of a 

fracturing experiment visualized with a mineback. The frac operation was performed and a 

mineback was excavated to expose the fracture growth path. Here it shows clearly that the 

growth of the fracture is not as homogeneous as models predict. Because the current models 

give the closest approximation to reality, that data is used when referring to fracture dimensions. 

More research is needed in the future when it comes to heterogeneous fracture modeling, that 
however is beyond the scope of this report. 

Figure 10 Fracture growth lnto a Mineback, Hans de Pater, Fenix 
Consulting Delft BV 
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3. Methods 

To get an answer on the research question it is important to construct a detailed database of all 

fracced operations between 1995-2012. This time interval is chosen to exclude very early fracs 

which are using different and out of date techniques. Table 1 gives an overview on the frac 

operations performed. The number of fracs is higher than the total amount of wells because 

some wells are designed to have multiple fracs. Slanted wells are included in the vertical wells 

column. 

Frac operations (1995-2012) 

Operator # Fracs #Vertical Wells # Horizontal wells 

NAM 29 19 3 

GDF Suez 2 2 0 

VVintershall 25 18 2 

Northern Petroleum 13 11 0 

Vermilion 2 2 0 

Total 23 15 1 

TAQA 1 1 0 

95 68 6 

Table 1 Fraccing operations between 1995 and 2012 

The research is divided in multiple stages: 

1. Data gathering: A data mining exercise is performed to get all available information on 

a frac operation. This consists of preliminary design studies, drilling reports, feasibility 

studies and most importantly the final fracturing treatment report. The Jatter gives 

information about the actual job volumes, materials used, pressure developments and 

frac dimensions. The data mining is firstly done in-house, on EBN owned data. 

Additional data is replenished in accordance with the operator. 

2. Construction of a thematic database: The mining exercise gives a lot of data which 

has to be separated into several thematic categories. This will allow a better analysis of 

the impact of the different approaches in frac operations of the various operators in 

various reservoirs. The approach of dividing the database into categories can also be 

used to selectively choose parameters out of the bulk data that is gathered. The 

following categories are used to construct the database2: 

• Reservoir properties (e.g. Permeability-thickness, Porosity, lnitial pressure, GllP) 
• Well properties (e.g. Well orientation, Length of horizontal section) 

2 A complete overview of all the parameters gathered can be found in Appendix A 
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• Production rates (e.g. Best monthly production, Cumulative production after 
time) 

• Frac design (e.g. Half length, Height, Width, Frac conductivity, Tip Screen-out) 
• Proppant ( .e.g. Job· volume, lnjected proppant, Concentration, Proppant 

mate rial) , 
• Chemicals used (e.g. Fraccing fluids, Additives) 
• Viability ( Production success, Technica! Success) 

3. Production profiles: To define whether the fraccing operation is a success or not, an 
important criterion is the production before and after the job. In some reservoirs the frac 
operation is performed after a considerable time of producing from an unfracced 
reservoir. These frac jobs are being conducted wtien a field is reaching its 'end of field 
life' and thereby cannot produce a viable amount of gas anymore. To give these fields a 
final boost, the reservoir is stimulated by fraccing. In this case the production rate and 
cumulative production before and after can be compared directly. 
The majority of frac jobs is conducted directly after the well is drilled. The wells 
productivity is -tested and can be a reason for the operator to frac the well. An estimation 
is made for the productivity. after the frac job. Additionally the production quantities of 
the fraè job are compared to the unfracced wells in the same gas field, when applicable. 
lt is possible for a frac job to be successful but still produce less than wells that aren't 
fracced. lt is important to look into these cases and carne up with a suitable explanation. 

4. Data analysis: A data visualization program3 is used to plot certain parameters in a 2 

or 3-D graptf. The benefit frórn the program lies· in the possibility to add more 
dimensions in a 2-D plot. The- cólor, size, range and shape of all the data points can be 
edited which gives a better insights in the data clustering, trends and relative importance 
of certain parameters. Together with the conclusions of the production improvement 
research this will result in a final package of information that can be used for 
interpretation. Finally the interpretation .will give explanations why a frac is successful or 
not. 

3 ©TIBCO Spotfire 
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4. Production profiles 

The production history of a well gives a lot of information about the well performance during its 

lifetime. In this section some typical examples are given where the influence of fraccing is visible 

in in the production profiles. In several cases the frac operation is performed after the well had 

produced for a certain period of time. In other cases the frac operation is performed immediately 

after the well was completed and indicated poor initia! production. A distinction is made between 

the cumulative production and the actual production per month. When possible, a comparison is 

made between an unfracced well and a fracced well producing in the same field. All production 

amounts are given in Mm3/month (Million m3 gas/month). 

4.1 Determination of a 'successful frac' 

The determination if a well is a production success or not is dependent on three factors. 

Oefinition of a Production Success: 

1. Production rates before and after fraccing ( PI factor increase of at least 2) 

2. When there is no production history available because the well is fracced 

immediately after completion, the success is determined by the expected production 

increase compared to the realized production increase. 

3. lf the first two points do not lead to a definitive answer, the production rates of a 

fracced well will be compared with the production rates of an unfracced well in the 

same field. lf a fracced well produces significantly better than an unfracced well, it is 

considered as a production success. (Only used when applicable; not every field has 

fracced and unfracced wells producing trom the same reservoir) 

4.2 Examples of successful fraccing operations. 

A successful fraccing operation is characterized by a strong production increase after fraccing, 

or a better production performance compared to unfracced wells in the same field. The following 

examples show some typical production developments of successful fracs: 

The wells L8-G4 and L8-A2 are fracced. L8-G4 is fracced in March 2007 and L8-A2 is fracced in 

May 2004. Both wells show a clear increase in their production rate after the frac operation. The 

unfracced wells show no visible production trom 2006 onwards. 
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The cumulative productions from both the L8-G and L8-A field confirms the fraccing success. 

Without fraccing the wells didn't have any viable gas production anymore. Fraccing gave a 

boost to the production. An important observation from the Figures 11, 12 and 13, is the tim ing 

of the frac operation. Both wells are fracced in their so called 'end of field life', where the 

production rates of the well are dropped to a very low level. Without a stimulation method like 

fraccing, the well would have shut down and be taken out of production. The success of both 
operations led to an operator decision to also frac L8-G3 in 2013. This well produced 900.000m3 

of gas in April 2013, indicating an initia! production success. 
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Figure 14 Production rates F16-A1 

Similar frac timing is observed in wells F16-A1 and F16-A3. The wells were producing for a 

certain period of time before the frac operation took place. Well F16-A3 has been hydraulically 

fractured in October 2006, well F16-A1 in April 2007. Figure 14 and Figure 15 show the history 

matching plots of bath wells. The improvement in flowrate (green lines) and the increase in 

wellhead pressure (red dots) after the frac are clearly visible. In the history match models, the 

post-frac pressure matches (blue lines) assume constant productivity, indicating the 

sustainability of the productivity improvement. A productivity index increase factor of 2 - 3 has 
been calculated for both wells. 
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Figure 16 Cumulative production F16-E field 

Figure 16 shows the cumulative production of all the wells in the F16-E field. F16-A1 and F16-

A3 are producing more after their frac operation but also perform the best compared to all the 

other wells. F16-A1 is fracced in October 2006 where F16-A3 is fracced in March 2007. F16-A6 

is the only unfracced well in the field and is performing worse than the two successfully fracced 

wells. 

Although the wells F16-A5 and F16-A7 are fracced too, their production is lacking behind. The 

lack of production is due to technica! failures of the frac operation. F16-AS was terminated prior 

to proppant reaching the reservoir due to a reduction in rate and an increase in wellhead 

pressure. lt is believed that sealing in the tubing has caused plugging. F16-A7 was terminated 

during the main frac after pumping 63.000 Ibs. of proppant {planned 250.000 Ibs.), due to gel 

pump failure; over displaced proppant into reservoir. 
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Figure 17 Cumulative production F15 field 
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Well F15-A5 was completed and perforated early January 2004. Expected production was in the 

range of 1.000.000 m3/d but the production was only at 195.000 m3/d. The reservoir quality was 

much poorer than expected. Only the upper layer from the Volpriehausen was producing gas. 

Therefore well F15-A5 was fracced in the spring of 2007. Although the cumulative production of 

A5 is less than the two unfracced wells A1 &A2, a clear increase in production is observed from 

2007 (Figure 17, 18). The production rate increased to 350.000 Nm3/d in spite of the fact that 

only 60% of the planned amount of proppants could be pumped. The PI after fraccing is 

calculated to be 2.5 which makes the frac a production succes. After fraccing the welt produces 

for two more years. As a ramark, F15-A5 is initially producing less than other wells in the same 

field. The well has now stopped producing due to sand deposition. 
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Figure 18 Production rates F15-A field 

Figure 19 shows the cumulative production of all the wells in the L4-A field. L4-A2 is the only 

well that is not stimulated. L4-A 1, L4-A4 and L4-A5 are propped fracs, where L4-A3 and L4-A6 

are acid fracs. Acid fraccing is performed by injecting acid (usually hydrochloric acid) to dissolve 

the rock material and enable gas and fluid to flow into the well. 

The wells are producing from 1983-1987 and th us the gas production starts before the research 

interval. The post frac productivity report from August 2000 gives more insights in the historica! 

cumulative production and the production success. The stimulation campaign took place 

between October 1996 and April 1997. L4-A 1 and L4-A3 are fracced in October 1996 and 

considered as the most successful fracs in the field. This is illustrated in the cumulative 

production (Figure 19) as well as the production rates (Figure 20). L4-A4, L4-A5 and L4-A6 do 

not show a significant increase in production after fraccing. 
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These fracs are therefore not mentioned as a production success. The only unfracced well in 

the field {l4-A2) is not producing any gas after 1996. The post frac productivity report indicates 

that all wells had serious self-killing problems before the stimulation program started. Although 

not every fracced well had a significant production improvement, every of those wells is still 

producing gas in the present. The only unfracced well is not producing anymore. 
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WWN-3 (Figure 21) is an onshore well in the Waalwijk field and a good example of a successful 

onshore frac. With production rates around 150.000 m3 before fraccing and 600.000 m3 after, 

the PI is around 4. 
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Figure 21 Production rates WWN-3 

The previous described wells were fracced after a period of unfracced production. The following 

examples of successful fracs are wells that were fracced at the beginning of production. The 

wells are more effective than the unfracced wells, both in monthly and cumulative production. 
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The cumulative production of the wells in the E18-field are shown in Figure 22. E18-A2 is the 

only fracced well and also the most successful. Conspicuous is that despite the successful 

fracced well E18-A2, the operator chose to place an unfracced well E18-A3 in October 2008. 

From the production data this well is not a production success, with a cumulative production 

be low 100 million m3 in the first year of product ion. The success of E 18-A3 could be a drive to 

frac E18-A1 or E18-A3. 
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Well P6-S1 was scheduled for re-entry during 1997 after the discovery in 1990. An acid frac. 

treatment was planned to stimulate the reservoir and improve productivity. The treatment was 

designed to maximize the pumping rate, to ensure that the acid is placed in the reservoir under 

fracturing conditions. The frac is placed successful; the objective of placing the acid at frac 

conditions were met. The production of P6-S1 (Figure 23) i s  significantly higher than the 

unfracced well P6-S2. The fracture treatment report mentions that after the success of fraccing 

P6-S1, more wells in the P6-S field are considered to be fracced. Till naw this did not happen. 
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4.3 Examples of unsuccessful frac operations 

Although more successful fracs are placed than unsuccessful, there are some examples of 

failures. The cause of failure aften lies in the technica! failure of the frac operation, but it also 

happens that the expected production increase was not realized due to water production, or a 

deficit of gas present. 

Well K4-BE3 (Figure 24) has started producing water in October 2005 and K4-BE1 has started 

producing formation water in February 2006. This was not expected because the wells are quite 

far from the GWC. Production logging has been performed and analysis shows water from the 

best producing zones. BE3, self-killing occurred rapidly due to water influx in the bottom-zone 

from which most of the gas production also carne. 
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Figure 24 Cumulative production K4-B field 

In 2008, the bottom zone was abandoned with a plug and a frac operation has been carried out 

on the Lower Slochteren and uppermost (low quality) U-Westphalian-C layer to improve 

productivity. This frac was not successful because less than 30% of the proppant could be 

pumped in due to problems with the surface equipment. After frac, the production rate increased 

by less than 25 KNM3/d, i.e. 15% of expectation. Furthermore, produced proppant remnants 

interacted with an emulsion of condensates and water resulting in complete clogging of the 

separator. The well has been stopped temporarily while remedial solutions are being 

investigated (filters, de-emulsifiers, etc). A re-frac of the well is still an option, once the clogging 

problem has been solved. 

21 

0045 

201 van 254



Both fracced wells K5-CU2 and K5-CU1 producing less than the unfracced well K5-CU3 (Figure 
25). The fraccing operation on K5-CU1 give little improvement (10%). The high near wellbore 

friction caused a far lower proppant injection than planned; 25.500 Ibs. are pumped instead of 

1690001bs. planned (15% only). The frac operation on K5-CU2 was technically a success, all 

proppant was placed as designed. The lower Slochteren reservoir was absent, which originally 

was the targeted reservoir for the frac operation. lnstead of fraccing the lower Slochteren, it was 

decided to frac the underlying Westphalian. After clean up, the well showed water production in 

a range of 69 to 120 m3/d. This water production caused the decline in gas production and 

finally lead to a non-viable situation. 
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Figure 26 Cumulative product ion K4-A field 

Hydraulic fracs were performed in K4-A2 and K4-A3. The fracs were technically successful 

because the mechanica! skins decreased significantly in both wells, but the gain in production 

was very limited due to the fact that the connectivity of the Westphalian is rather poor away from 

the well bore and the higher production rates could be sustained tor a very limited period of time 

(hours). Both wells have produced formation water within a few months after start-up. K4-A2 
gave an immediate increase of production after fraccing, but after some time this gain seemed 

to fade out. The amount of water produced by K4-A3 is small and stable over time. K4-A2 
produced a lot of water and it stopped producing in 2001. 
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Figure 27 Production rates K4-A field 

K4-A 1 and K4-A5 are unfracced wells. K4-A 1 is by far the best producing well in the field, where 

K4-A5 is the second best and most recent well (Figure 27). In this case, the unfracced wells are 

the better performing wells with respect to the fracced wells. Placing a frac in the close 
approximate of the GW contact is therefore a risk for producing from the water bearing part of 

the reservoir and can lead to an unsuccessful well. 
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5. Database analysis 

After the creation of a thematic database, the challenge is to discover trends or relations 

between all the frac operations performed during the determined research interval. All 

parameters and units are listed in Appendix A. The data visualization program ©TIBCO Spotfire 

is used to create the figures in this chapter. The benefit of this program compared to Microsoft 

Excel lies in the multiple visualization methods and the reduced error rate. Not all the data could 

be obtained. There are multiple reasons for an incomplete dataset. Data was missing (from EBN 

as well as the Operators side) or was not reported. 

Despite an incomplete dataset, there was a lot of data gathered to analyse. In some cases, 

conclusions are drawn on fewer data points as there were frac jobs but these still can show 

important differences between the frac jobs were the is data available. Table 2 gives an 

overview of the amount of successes, both technica! and production, from all the executed jobs. 

lt has to be noted that, due to an incomplete dataset, not all the fracs could be categorized. 

Table 2 Success of fraccing 

Frac operations total 95 

T echnical succes yes 71 

no 12 

Production succes yes 53 

no 35 

When a frac is a technica! success, it means that all proppant is placed as designed and the 

clean-up of the well is performed without any major operational difficulties. In most cases, if the 

frac is a technica! failure, it is also a production failure. In one case, a frac was a technica! 

failure (early screen-out), but the production increase was high enough to be a success. 

The data points can vary in colour, size and shape to indicate more than one dimension in a 2-0 

plot. The figures described in this chapter are the ones which clearly indicates trends or relation 

between several data base parameters or the ones which clearly don't describe trends. lt is not 

logica! to plot every parameters against each other, so the pictures shows a logica! infill of the 

axis and data filter. In some cases it is expected to find a relation between different parameters. 

lf this relation is not found, it is worth mentioning because the parameter choice can be part of 

an operators design vision. lf the analysis show no difference on the end result with that 

parameter value, it has to be communicated to the operating company to reduce the risk of 
failure and a possible reduction in operation costs. 

24 

0045 

204 van 254



5.1 Production rates 

The previous chapter described the production behaviour of each individual fracced and 
unfracced well in a specific gas field. The scope of this analysis lies in the comparison between 

the fracs. Figure 28 plots the Best Monthly Production after fraccing against the Cumulative 

production over a certain time interval. The Best Monthly Production is usually observed in the 

first months after fraccing. 
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The reason to plot this best month against a longer time interval is to make an accurate forecast 

in the beginning of the production stage. Figure 28 shows strong linear relations between the 

plotted data, with the best accuracy observed in the cumulative production after one year 

(R2=0.936). 

All the data points have different colours which depict the different fracced wells. The size of the 

data points shows a variation of the initia! Gas in Place {GltP); a bigger point depicts a larger 

GllP. The shape of the data point represents the production success where a square stands for 

no and a circle stands for yes. 

Some important observation can be made from Figure 28. The amount of GllP is not a criterion 

for the amount of production in time. Fields with a small GllP as well as fields with a large GllP 

can be found in well with relatively high and low production rates. When the time interval is 

increased, the data points show a funnel shape distribution; wells with a high production rate 

tend to have a bigger deviation in time than wells with a low production rate. This implies when 

the production rates are higher, the well will taster encounter more factors that influence the 

cumulative production. The GllP can be one of these factors. lt can be expected that in a field 

with a low GllP it is harder to produce the extrapolated amount of gas after a longer period of 

time; it is a common phenomenon for fields reaching their end of field live to produce less gas. 

The data points with a high GllP tend to deviate positively from the linear relation; the well is 

producing more gas than expected. The opposite is observed in data points with a small GllP, 

they tend to produce less gas than expected after a 2 or 3 years of production. 

A notable aberration in the data points is the high producing purple square, for confidential 

reasons it is called well x. Despite its high production and GllP it is not considered as a success. 

This can be explained by the production rates before and after fraccing. The well is situated in a 

field where 3 wells were successfully fracced. The success of these operation led to the 

decision to also frac well x. Well x was already producing a sufficient amount of gas (-1 million 

m3/day) from a fairly good reservoir ( up to an observed conductivity of 500m0.m). The 

production rates after fraccing were only increased for a very short period of time and fell back 

to the rates before fraccing. 

5.2 Reservoir properties 

Every fracced well is placed in its own targeted reservoir. In the Dutch on and off-shore there 

are several important reservoirs where a petroleum play caused a high probability of 

hydrocarbon accumulation. lt is therefore common for a well to target a similar reservoir. Table 3 

shows the reservoirs4 in which the frac operations were performed. The bar diagrams (Figure 

30) give a visualization of the success rate. 

4 Formation names are in some cases reported as the formation group e.g. Rotliegend, Upper and Lower 

Slochteren formation are part of the Rotliegend group. 
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Table 3 Targeted reservoir frac 1obs 

All Success No Success 

Cretaceous Chalk 3 3 0 

Bundsandstein 16 12 4 

Zechstein Platten Dolomite 1 1 0 

Upper Slochteren 27 17 10 

Lower Slochteren 23 17 6 

Rotliegend 3 0 3 

Lower Slochteren and Upper Westpha lian 2 0 2 

Limburg 1 1 0 
Westphalian 8 1 7 
Dalen 1 0 1 

Hardenberg 1 1 0 

Total 86 53 33 

F19ure 29 shows that the maJonty of we lls are dnlled 1n the Permian reservoirs, �60% from the 

Rotliegend, Upper & Lower Slochteren and Zechstein format1on. Remarkable is the high fa1lure 

rate of the Westphalian fracs, 90% of those wells are being considered as a failure. The 
Westphalian in the Netherlands is characterized for its layered intervals and high permeability 

heterogeneity (Wong & de Jager. 2007) which can be a reason for the failure amount. 
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Figure 30 Permeability-thickness dependance 

Figure 30 plots the similar relation as Figure 28 but has a different colour index. The goal is to 

discover if the permeability-thickness ( KH = mD * m ) has influence on the performance of the 

well. A 3-category distinction is made between wells with a very low, intermediate and high KH 

value (Figure 30). Where conventional wells usually produce more hydrocarbons for a higher 

KH value, this is not seen in fracced wells. Low, intermediate and high KH values are spread 

throughout the whole production interval. A more important parameter with respect to the 

conductivity is often not reported: the frac conductivity or Fcd. Fcd is a dimensionless parameter 

for the frac conductivity and is given by : 
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kr w 

Fd= --c k Xt 

where kr w (md * m) is the fracture conductivity, k is the reservoir permeability and x1 is the 

fracture half length. 

Operators often chose to only report the proppant concentration in the fracture, which indicates 

a certain frac conductivity. Every proppant comes with a certain conductivity range, which is 

tested in the laboratories of the manufactures (Halliburton,2005). Since laboratory experiments 

do not give the exact values for frac conductivities at reservoir conditions, the comparison 

between proppant concentration and frac conductivity cannot be related directly. 

5.3 Proppant and job volumes 

Fracture treatment reports and design studies have a high data availability on proppant and fluid 

volumes that are used during the jobs. Throughout time. there have been developments to 

improve the modeling of the distribution of proppant inside the fracture. This paragraph 

describes the importance of the job volumes, concentration of proppant in the fracture, injected 

fracturing fluid and proppant size. 
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Figure 31 lnjected proppant between 1995-2012 

Figure 31 and 32 give an overview of the changes in time between 1995 and 2012 looking to 

the amount of proppant injected and the concentration inside the fracture. The colour of the 

data points shows the different operators that executed the frac operations. The name of the 

operators are anonymised for this research. There is a slightly increasing trend visible in the 

concentration and amount of proppant injected. The colours however show that the increasing 

trend is mainly caused by Operator 2. The increase can be explained by the developed 
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techniques of injecting proppant into the fracture and a different vision on fraccing between the 

different operators. 
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Figure 32 Concentration proppant between 1995-2012 

Figure 31 and 32 also show a trend which is better visible in Figure 33. Fracs with a higher 

concentration of proppant in the fracture as well as fracs with a higher injected proppant amount 

have a higher probability to be a production success. All the fracs with a maximum 

concentration above 20kg/m3 are marked as a production success. The area in Figure 33 

where the average concentration is lower than 10 kg/m3 and 100.000 kg of proppant contains 

the highest amount of production failures (45%). 
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Figure 33 Concentration of proppant in the fracture 

The concentration of proppant is not measured in every frac job but seems to be an important 

parameter to report. A parameter which is reported more frequently is the proppant size. Each 

proppant type has different characteristics like conductivity, shape, strength and size. Proppant 

sizes are represented as fractions, e.g. 12/18, 20/40, 16/30, which gives information about the 

mesh sizes of the grains. A 16/30 proppant is sieved to have at least 90% between 16-30 mesh 

size (600-1180 µm). The smallest fraction stands tor the highest mesh size. Generally, coarser 

proppant allows tor higher flow capacity due to the larger pare spaces between the grains. On 

the contrary, a larger pare space can give a higher chance of break down or crush under stress 

due to the relatively fewer grain-to-grain contact points. 
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Figure 34 shows the importance of the proppant size for the production success. Similar to the 

previous figures , Figure 34 depicts that the amount of proppant injected is strongly related to 

the production success. 91 % of the jobs with >100.000kg of injected proppant results in a 

production success. 51 % of the jobs <100.000kg results in a failure. There is also a difference 

visible between the used proppant sizes. All the jobs with a big proppant diameter (12/18), result 

in a production success. The highest amount of failures is observed on proppants with a smaller 

grain size (20/40) or proppants mixtures, consisting of two types of proppants. Despite the 

higher expected risk of proppant crushing when using 12/18 or 16/20 proppant, the only frac job 

which mentions crushed proppants used a size of 20/40. Two notable aberrations of production 

failure with a high injected amount of proppant can be explained. One of the cases is already 

described as well x in section 5.1. The second case (well y) was a technica! frac success, but 

the well started to produce water just after the operation. 
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5.4 Frac Dimensions and design 

Designing a frac job is still a matter of debate in the industry. Section 2 described the most 

recent status of the current simulation programs available. Although a frac may grow more 

complex, the estimations of the frac dimensions are a good approximation of the reality. Micro

seismic monitoring is not used till now in the Netherlands. This would give a more detailed view 

on the frac dimensions but also quantify the micro-seismic events taking place when executing 

a frac job. 
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The colour scheme is used to categorize the half lengths of the fracs. In all the categories, 

production failures do occur. lt seems that more factors are contributors to these failed 

operations. lt requires an individual well analyze to determine the possible factors. This however 

is beyond the scope of this research and therefore it cannot be stated if there is a relation 

between the frac dimensions and the probability of success. 

A more important design parameter is visible in Figure 36. Wells designed to show a tip screen

out behavior (TSO), are shown in green, where wells without this TSO design are coloured blue. 

TSO is observed when the frac job is designed to inject more proppant after the fracture void is 

already filled. lf the injection is continued, this will be visible as an increase of the net pressure 

at the final stage of injection. The consequence of this design is a growth in fracture width 

without increasing the propped frac half-length and thus results in a bigger propped frac with 

higher proppant concentrations. The latter being an important observed parameter for the 

production success. 82% of the wells with TSO resulted in a production success. 
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Tip Screen-out design increases the fracture width. lt is expected that wide fracs performing 

better than narrow fracs. Figure 38 shows the relation between the production success, TSO 

and fracture width. From Figure 38 it becomes clear that the wide fracs (>O,Scm) are more 

successful than narrow fracs. 39% of fracs <0,5 cm resulted in a production failure. The 

majority of wide fracs are TSO fracs; this confirms the width growth assumption that is 

accompanied with tip screen-out design. 
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Conclusions 

• Frac growth into the Dutch drinking water reservoirs is highly unrealistic. Due to 

relatively small frac heigths (maximum of 185 meter) versus the distance between the 

frac and the drinking water reservoir (generally 2 kilometer or more). 

• 55% of the fracs in the Netherlands, in the period 1995-2012, are determined as a 

production success. 

• Big frac jobs with high amounts of injected proppant (>100.000kg) and proppant 

concentration (>1 Okg/m2) show the highest rate of production success. 91 % of jobs with 

>100.000kg of injected proppant resulted in a success. 100% of jobs with a reported 

proppant concentration >1 Okg/m2 resulted in a production success. 

• 45% of the jobs with injected proppant <100.000kg and <1 Okg/m2 resulted in a 

production failure. 

• Proppants with biggest diameters give the best results for production. 

• Tip screen-out is an effective design for creating wide fracs containing proppant with a 

higher concentration. 82% of the operations results in a production success. 

• All wide fracs (>0,5cm) resulted in a production success. Narrow fracs (<0,5cm) resulted 

in 39% of production failure. 

• Frac operations in the vicinity of water bearing parts of the reservoir can lead to 

production failures due to extensive water production. 6% of the fracs resulted in 

excessive water production. 

• Frac operations can be successful in tight reservoirs with a variety of conductivities, 

ranging trom very low (0-25 mD.m) to high (100-600 mD.m). 
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Appendix A: 
Parameters used to construct the Database. 

Operator 

Stimulation Date 

Well Name 

Technica! success (yes or no) 

Production Success (yes or no) 

Best Monthly production (Mm3) 

Cumulative Production after 6 month (Mm') 

Cumulative Production after 1 year (Mm3) 

Cumulative Production after 2 years (Mm3) 

Cumulative Production after 3 years (Mm3) 

Formation Name 

Porosiy (%) 

KH (mD x m) 

Permeability( mD) 

G/W contact (TVD (m) ) 

Temperature (°C) 

Gas in place, Connected GllP (Mm3) 

ISIP gradient (bar/m) 

Closure stress gradient (bar/m) 

Frac Gradient (bar/m) 

Initia! Reservoir Pressure (bar) 

Gas column length(m) 

Poisson ratio 

Young's Modulus (Mpsi) 

Geological sequence 

Well profile (vertical, slanted or horizontal) 

Angle (0) 
Length of horizontal section (m) 

Number of tracks 

Spacing between fracs (m) 

Half length(m) design 

Half Length(m) 

Height(m)design 

Height(m) 

Ratio Length/Height 

Width (cm) 

Frac conductivity (mD x m) 

Effective conductivity (FcD) 
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Perforation depth top (TVD (m)) 

Perforation depth bottom ( TVD (m)) 

Perforation interval (m) 

Height containment of frac developing (m) 

TIP Screen-out (TSO) Design (yes or no) 

TSO increase (bar) 

lnjection rate (m3/min) 

lnjected Proppant (kg) 

Proppant type 

Average conc. Fracture (kg/m2) 

Max conc. in Fracture (kg/m2) 

PAD Volume (m3) 

Total fluid pumped (m3) 

Total conc. in fluid (kg/m3) 

Proppant size 

Service Company 

Expected Production lncrease 

Realized Production lncrease 
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Aan: Ministerie van Economische zaken en klimaat, 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

. 0 8 AUG 2018 

Onderwerp: Zienswijze winningsvergunning NAM, winningsplan Gaag-Monster 

Vláardingêrr, a·augustus 2018 

Gèáctitê héer Wiëbes, 

In hét regeerakkoord van het kabinet staat de doelstelling om de gaswinning terug te 
schroevêh en -onszelf minder afhankelijk te maken van gas; er wordt van gemeenten en 
particulieren gevraagd om "van het gas te gaan". Uiteindelijk zal alle energie opgewekt 
moeten worden door middel van hernieuwbare· energiebronnen. Zo kunnen we in de 
toekomst op duurzame wijze in onze energiebehoefte voorzien. In lijn hiermee zou ook in 
veld Gaag-Monster de gaswinning moeten worden afgebouwd. Zo kunnen we.volledig 
inzetten op het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. 
De gaswinning treft ook gebied rond Vlaardingen; namel.ijk·het gebieçtmabij,deA20 en de· 
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afslag A20)worden vergroot d.m.v. fracken. Fracken is een methode waarbij met 

.. ......._ 

explosieven, scheuren in het onderaards gesteente worden aangebracht en waarbij m.b.v. 
chemicaliën poreus materiaal wordt ingebracht om zo meer gas uit het gesteente te 
kunnen winnen. De risico's _voor mens en milieu bij het winnen van gas middels fracking. 
(waarbij chemische middelen in de bodem komen) zijn onaanvaardbaar. 

Deze zienswijze richt zich op .de volgende punten: 

1. Hetuitbreid�n . .van:gasvelqen in bew99r-id gebied-zol:J, zeker gezier;l d� �rvaringen 
in"G�oningen.niet,meer mq�ten,geb.e.uren. Er zou e�ra geïny�steerdm9eten 
wqrd..en in C:tuurz.ame, v��lige"en scbone:en�rg,iebrqrm�n� i:or:i- .enwindenerg�e 
h�b,ben .de toekomst. 

2. Door de jarenlange gaswinning heeft een flinke bodemdaling plaatsgevonden. Zelfs 
wanneer er nu meteen gestopt zou worden met de gaswinning, is de verwachting 
dat de bodem nog� minimaal enkele centimeters zal inklinken als gevolg van de 
eerdere winning. 

In het-ontwerpbesluit wordt ervan uitgegaan dat de bodemdaling als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten maximaal twee centimeter zal bedragen. 
De onderbouwing hiervan is echter in het stuk niet duidelijk. 
Daarnaast wordt gesteld dat de bodemdaling die de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden vanaf nu afneemt of stabiliseert. 
Waar wordt deze trendbreuk met de afgelopen jaren door veroorzaakt? 
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3. Méér gaswinning zal onherroepelijk leiden tot méér bodemdaling. De gevolgen voor 

kwetsbaar natuurgebied in Midden-Delfland zullen groot zijn. Dit prachtige gebied, 
met eeuwenoud cultuurlandschap en boerderijen sta,at door de geplande aanleg 
van de Blankenburgverbinding al zwaar onder druk. De gevolgen van meer 
gaswinning zullen desastreus zijn. 

4. De bodemdaling ten gevolge van fracken zal plaatsvinden in gebied waar de 
Blankenburgverbinding wordt aangelegd. De veiligheidsrisico's en effecten van 
bodemdaling op de Blankenburgverbinding zouden eerst in kaart gebracht moeten 
worden alvorens er naar gas geboord gaat worden. Er kan natuurlijk geen auto of 
vrachtwagen door de tunnel heen voordat alle risico's 100% zijn uitgesloten. 

5. In de stukken wordt aangegeven dat( ... ) "voor zover bekend, er geen nadelige 
gevolgen zijn geweest voor mens en milieu en dat de toepassing van fracking ten 
behoeve van conventionele gaswinning op een verantwoorde manier kan 
plaatsvinden." 
In het winningsplan wordt echter niet ingegaan op de effecten voor bodem- of 
grondwaterverontreiniging (er wordt slechts verwezen naar de aan te vragen 
omgevingsvergunning). 
Daarnaast kan de NAM geen garanties geven over de gevolgen van het inbrengen 
van chemicaliën voor de bodem en grondwater. Zelfs in het geval van een 
calamiteit, zoals lekkage, kan de NAM ons niet garanderen dat drinkwater niet in 
gevaar zal komen, of anderszins voor milieuvervuiling zal zorgen. In een 
dichtbevolkt gebied als Rijnmond is dit voldoende grond om deze risico's vooral niet 
te nemen. 

- --- �-- · �--a�- Er wordtirrhetwinningsplan-onvofdoendeingegáan;.op�àe-gevofgen-voor-cde-naJµur· · -

en (beschermde) dieren. Enkel de gevolgen van bodemdaling en bodemtrilling voor 
natura-2000 gebieden worden op hoofdlijnen doorgenomen. 
Echter zouden de effecten voor andere natuurgebieden in kaart moeten worden 
gebracht. De effecten op de natuur zijn namelijk één van de redenen op basis 
waarvan al dan niet wordt ingestemd met het winningsplan (artikel 36, lid 1 
Mijnbouwwet). Voordat een instemmingsbesluit genomen kan worden zou er alsnog 
eerst een volledige. beschrijving van· de gevolgen voor de natuur opgenomen dienen 
te worden. 

7. In het verleden is de afgesproken maximaal op te nemen hoeveelheid gas in het 
Gaag-Monster veld met 300% overschreden. De capaciteit van de installaties is 
zonder overleg met het Ministerie opgevoerd. De NAM heeft de .gaswinning na een 
dwangsom van Staatstoezicht op M.ijnen moeten conformeren aan de afspraken. 
Vanuit het verleden bestaan er twijfels over de integriteit en betrouwbaarheid van 
de NAM. Op dit punt ontbreken in het voorliggende stuk harde garanties dat 
herhaling voorkomen wordt. 

8. De overlast die. omwonenden en bedrijven nu al ·ondervinden door het geluid van de 
NAM- installaties, zal bij de fracking methode sterk toenemen omdat er meer 
locaties binnen het gebied komen waar dit gaat plaatsvinden. Door trillingen en 
bodemverzakking. lopen woningen in het gebied risico op schade. In het geval dat 
de plannen door gaan zou de Staat de garantie moeten geven dat bewoners direct 
worden gecompenseerd en eventueel uitgekocht tegen de marktwaarde in 
onbeschadigde stand van hun woning. De situatie van schade en uitstel tot 
schadebetaling zoals in Groningen moet koste wat het kost vermeden worden. 
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9. Het zou billijk zijn om deze inspraak procedure opnieuw te starten. Het zal u niet 
ontgaan zijn dat de periode waarop een zienswijze ingediend kon worden, een 
periode van schoolvakanties en politiek reces is. Hierdoor zullen vele 
belanghebbenden hun "kans" op reactie gemist hebben. Gezien het belang van dit 
besluit kan dat nooit de bedoeling zijn. 

Op basis van bovenstaande argumenten zou moeten worden afgezien van de plannen om 
de gaswinning te verhogen door middel van fracken. De informatievoorziening en 
risicoanalyse zijn ontoereikend en daarbij zijn de milieueffecten te onduidelijk voor het 
nemen van een definitief instemmingsbesluit. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en KHrnaat 
Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Zienswiize winnioosveraunnioo NAM 

Geachte heer,. mevrouw, 

o·a MJG 201a 

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de terinzageJegging van de winnings
-vergunning voor aardgas uit het Gaagveld. 

Ondergetekende is tegen het verstrekken van een winningsvergunning. 

1. Het �eeld is aan het ontstaan d.at de· NAM ter compensatie van de 
verminderde gaswinning in Groningen de laatste restjes in Westland ver-
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Dit leidt tot risico's in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op 
bevingery en mogelijke vervuiling van grondwater als gevolg van fracking 
zoals in Twente is gebeurd. 

2. Bodemdaling vormt éen probleem in Westland. De gevolgen van 
bodemdaling op (ondergrondse) infrastructuur, gebouwen en bouwwer
ken leiden tot schade. De berichten over de mate van bodemdaling zijn 
divers. Als gevolg van de jarenlange gaswinning is de bodem in Westland 
inmiddels op sommige plaatsen al meer dan 10 cm gedaald. De nieuwe 
winningsvergunning zal leiden tot verdere bodemdaling. Bovendien gaat 
bodemdaling door, ook na het stoppen van gaswinning. Er zijn meerdere 
oorzaken die invtoed hebben op de bod�mdating, zoals inklinking van 
veengronden en de kanteling van de bodem in het westen van Nederland 
ten opzichte van het oosten van Nederland. Al met al kan de bodem in 

... Westland met 6-7 cm per jaar dalen. Voor ondergetekende is het niet ac
ceptabel dat de bodem verder daalt ·als gevolg van de gaswinning. 

3. Trillingen: Als gevolg van (ongelijke) bodemdaling en de structuur van de 
ondergrond is er een kans op het optreden van bevingen. Het fracken zou 
dit kunnen versterken of rechtstree� oorzaak kunnen. zijn voor bevingen. 
Nog geen twee jaar geleden heeft de NAM uitgelegd dat het risico op tril-
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lingen in Westland nagenoeg nihil was. Inmiddels zijn er risicoberekenin
gen uitgevoerd door TNO waàruit blijkt dat er in 's-Gravenzande een risico 
van 42% is op een beving. Ook SodM heeft Westland in de categorie 2 

ingedeeld als het gaat om bevingen. De kans op bevingen in Westland als 
gevolg van de aardgaswinning is dus in tegenstelling tot eerdere medede
lingen reëel. Daar komt bij dat de kans op bevingen vanwege andere oor
zaken nog verhoogd wordtr wat niet is meegenomen in de. rapporten. 
Juist in een regio die economisch van groot belang is en die dicht be
bouwd is, wil je geen enkele risico lopen op schade. Ondergetekende acht 
het onacceptabel dat het risico op bevingen als gevolg van de aardgas
winning toeneemt in eèn gebied met zo veel kassen waarin honderden 
mensen dagelijks werken. 'óat kali leiden tot levensgevaarlijke situaties. 
Bijkomend nadeel zou in de toekomst kunnen zijn dat verzekeringen voor 
glastuinbouwbedrijven te duur worden of dat bedrijven niet verzekerbaar 
zijn. Het is niet verantwoord om dergelijke risico's te nemen om nu de 
laatste restjes.aardgas uit de bodem te halen. liever laten we de bronnen 
beschikbaar voor toekomstige generaties. De argumenten gelden te meer 
nu er vanuit de energietransitie vol wordt ingezet op hernieuwbare bron
nen (fossielloos) Ondergetekende is van mening dat het steken van zo 
veel effort in. het winnen van de laatste restjes aardgas in Westland beter 
'beSt:eed kán worden aan het ontwikkelen van duurzamé alternatieve en 
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ners veel meer op. 

4. Bewijslast bij schade en schadeafhandeling: Ondergetekende vreest dat 
de bewijslast van schade als gevolg van de bodemdaling onmogelijk 
wordt vanwege de diverse oorzaken van bodemdaling. Daarbij voldoet 
NAM niet aan de zorgplicht voor de omgeving. Zo gaat NAM niet ver ge
noeg bij het registreren van bevingen en verzakkingen. Er is een landelijk 
meetnet (KNMI), maar dit is niët 'toereikend voor plaàt.Selijke metingen. 
Ondanks het feit dat er gesproken wordt over een uitbreiding van het 
meetnet en dat er meer lokaal wordt gemeten, wordt daar door de NAM 
geen actie op ondernomen. Evenmin is er duidelijkheid over een uniform 
schadevergoedingsprotocol. Voor de regio Groningen bestaat diti maar 
voor de rest van Nederland is dit niet geregeld. Ondergetekende kan niet 
instemmen met voortzetting van de gaswinning zonder de aanleg van een 
lokaal meetnet evenals een wettelijke regeling waarin is geregeld dat de 
scl"!ade wordt afgewikkeld door een onafhankelijke schade beoordelende 
inStántie, zoals dat-ook in Groningen het geval is. 

5. Fracken kan leiden tot bodemvervuiling en mogelijke vervuiling van 
grondwater. Daarom kan ondergetekende hier niet mee instemmen. 
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6. Affakkelen: Er is door SodM al een opmerking gemaakt over affakelen. 
Het komt veelvuldig voor dat er op de locatie Maasland gas wordt afge
fakkeld met arre nadelige gevolgen voor het milieu. Het is voor ondergete

kende niet acceptabel dat deze werkwijze in Westland een vervolg krijgt. 

7. Geluidsoverlast: Omwonenden onderviqden steeds meer hinder van 
laagfrequente geluidsgolven van. pompen op het NAM-terrein. Inwoners 
uit zowel 's-Gravenzande, Maasdijk als Maasland ondervinden al overlast. 
De indruk bestaatdat de geluidsoverlast vaker voorkomt nu het moeilijker 
wordt om de laatste restjes gas naar boven te krijgen. De vrees bestaat 
dat er steeds vaker·en langer geluidsoverlast zal ontstaan. 

8. Einddatum winning: Er wordt gezegd dat 2027 de einddatum is, maar er 
kunnen geen garanties gegeven worden-· dat het dan ook daadwerkelijk 
het einde betekent van de gaswinning in Westland. 

Aan het vorenstaande kan nog het navolgende worden toegevoegd. 

Veel woningen in Westland zijn op staal gefundeerd en dus uiterst 
gevoelig voor bodemdalingen. Daar wordt geen rekening mee gehouden. 
De door NAM aangegeven voorziene bodemdaling is voor Westland niet 

0048 

� - --:.:.:: -= --� -uitgezoëhttmaar�tieffeft�gènlene ".införmatiê;;,errvêrsètiilt�sterk';,,pe(föca;. -- =--��� ---- ;-- - �.,, __ -

tie. Had wel moeten gebeuren. 
Fracken of hydraulisch stimuleren brengt voor ondergetekende onzekere 
risico's met zich mee. Had specifiek voor Westland in beeld gebracht moe
ten worden. 
De monitoring van dé effecten van de voorziene en reeds gedane 
gaswinning in Westland is nog niet gereed. 
Een gedegen calamiteitenplan ontbreekt. 
Geen rekening is gehouden met de breuklijn die onder Westland loopt. 
Niet onäerzocht is of dat het risico van aardbevingen vergroot bij fracking. 
Dit te meer nu volstrekt onduidelijk is welke nieuwe bronnen nodig zijn en 
waar en hoeveel gefrackt gaat worden. 
Geen echte einddatum en eindhoeveelheid worden in de aanvragen en 
het ontwerp genoemd. 

:.. In de ontwerpvergunning wordt niets aangegeven over de noodzaak van 
plaatsin'g seismologische apparatuur en er worden ook geen nulmetingen 
gedaan. 
Niet onderzocht is wat de gevolgen van de fracking voor de huidige en 
toekomstige geothermie in WeSt:tand zijn, wat de effecten op het grond
water en het zoete- en mogelijk drinkwater zijn. Dit had eerst uitvoerig 
onderzocht moeten worden. 
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Het staatstoezicht acht een reëel risico aanwezig van bevingen die kunnen 

leiden tot schade aan gebouwen in Westland. Waarom wordt deze consta

tering in het ontwerpbesluit volledig gepasseerd? 

In het ontwerpbesluit wordt te veel vertrouwd op de controle- en 

detectieplicht van de NAM. Inmiddels staat wel vast dat die controle wei

nig zekerheid geeft (locatie Monster waar door een derde werd vastge

steld dat er een lekkage was en verder weg Groningen). 

Westland zal indien mogelijk niet meewerken aan verlenging huurcontrac

ten of nieuwe huurcontracten sluiten met NAM omdat zij tegen de nieuwe 

gaswinningen zijn. 

Ondergetekende is fel gekant tegen vergunningverlening omdat hij meent dat om 

uiteenlopende redenen geen verdere gaswinning onder de gemeente Westland 

dient plaats te vinden. Ondergetekende verzoekt de minister dan ook met klem 

de vergunning te weigeren. Ondergetekende wenst deze zienswijze nader 

mondeling toe te lichten en zo nodig aan te vullen. 

Tenslotte maakt ondergetekende ernstig bezwaar tegen de periode van het jaar 

van tervisielegging. Dit is de vakantieperiode voor veel van onze burgers. 

Ondergetekende vindt dat dat niet getuigt van een zorgvuldig bestuur. 

Hoogachtend, 

Naam: 

Adres: 

Postcode 

e-mailadres: 

Ondergetekende is woonachtig te iJ1.''.'.1.5.�i.rt dus in het gebied wat direct 

getroffen wordt door de fracking / winning. Alle gevaren en risico's gelden dan 

ook en ondergetekende is rechtstreeks belanghebbende. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE · Voorschoten 

0 Ö AUG 1018 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot "Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster" 

Maasland, 7 augustus 2018 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij maken ons· ernstige zorgen over de gevolgen voor mens en milieu als gevolg van het 
voorgenomen Winningsplan. Gaag-Monster. In zijn ontwerpinstemmingsbesluit schrijft de minister dat 
hij instemming wil verlenen aan dit plan (pagina 30 van "Erratum inclusief volledig ontwerp
instemmingsbesluit WP Gaag-Monster"). Wij zijn het niet eens met dit ontwerpinstemmingsbesluit. In 
dit concept besluit zijn dingen over het hoofd gezien en worden wij geraakt in ons belang. Wij vragen 
de minister onze opmerkingen en vragen mee te nemen in zijn definitieve besluit. 

Hieronder volgt eerst een samenvatting. Daarna volgt de gedetailleerde uitwerking. 

SAMENVATTING 
Wij begrijpen goed dat, zoals de minister in zijn Kamerbrief schrijft, "energieopwekking om 
compromissen [vraagt] die bijna iedere Nederlander raken" [KB]. Wij zijn··blij met de stappen_d_i� reeds: 
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de afbouw van gas tijd vraagt. Wij begrijpen het "kleine·velden beleièf' en de noodzaak om Groningen 
te ontzien. Wij vragen daarom ook niet naïef om het winningsplan als geheel te stoppen. Ma�r zoals 
wij in deze brief onderbouwen is het wel hard nodig om het ontwerpinstemmingsbesluit als volgt te 
wijzigen: 

• Geen hydraulische stimulatie 
o Ook niet incidenteel. Ook niet bij conventionele putten. Ongeacht of het nou wel of 

niet "fracken" mag heten. Wij begrijpen het verschil tussen fracken voor schaliegas, 
en fracken in dit winningsplan. Maar het injecter�n van giftige stoffen, en het moeten 
verwerken van giftig afvalwater, heeft teveel bekende en onbekende risico's op 
schade nu en schade in de toekomst. 

• Geen extra boringen 
o Zoals de minister.zelf schrijft is de winning· uit kleine velden .in de afbouwfase beland. 

Uitbreiding past daar niet bij. Uitbreiding brengt inherentextra risico's mee voor 
·schade-nu en schade in de toekomst. 

• Met spoed verbeteren van· risicobeheersplan en detectiecapacit�it bodemtrillingen 
o Opvolgen van het advies van_ Staatstoezichtop de.Mijnen, ook qua termijnen: 

maximaal drie maanden. Mede omdat de bestaande gaswinning reeds gaande is. 

• Beperken van affakkelen 
, 

o Restricties op het volume, de tijdstippen en de condities waaronder gas mag worden 
afgefakkeld. Bekendmaking welke stoffen· hier,bij vrijkomen en hoe de milieuschade 
beperkt wordt. 

• Rekening houden met schade door extra bodemdaling 
. o De adviezen en conclusies in het ontwerpinstemmingsbesluit kijken voornamelijk naar 

de gemiddelde waarde van de extrá bodemdaling (verwacht gemiddelde< 2 cm). 
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Echter, plaatselijk kan de extra bodemdaling sterker zijn dan het gemiddelde. Het 
ontwerpinstemmingsbesluit houdt te weinig rekening met de schade van de extra 
bodemdaling die plaatselijk > 2cm zal zijn. 

• Uitstel totdat er garantie is dat eventuele schadeclaims goed en vlot afgehandeld worden 
o Zoals de minister zelf schrijft in zijn Kamerbrief: "Essentieel voor het draagvlak voor 

de gaswinning uit de kleine velden is een adequate schadeafhandeling• [KB). Er loopt 
een "verkenning" voor een beter plan voor schadeafhandeling. Echter, dit plan is er nu 
nog niet. Wij vragen de minister om geen toestemming te verlenen aan het 
winningsplan zolang er geen betere regeling is voor schadeafhandeling. 

Kaart van de betrokken gasvelden [PM] 

Veld ·s.Gra,.;nzall<lt 
\lrqt'fOi 

Oe<!t 

Tanc!lol 

NIS 

IN MEER DETAIL 

Geen Hydraulische Putstimulatie 
Allereerst willen wij dat hydraulische putstimulatie niet mag worden toegepast. De risico's hiervan voor 
grondwater, bodembeweging en milieu worden onvoldoende meegenomen in het ontwerpbesluit. 
Daarnaast betwijfelen wij het nut van hydraulische putstimulatie in het Maasdijk gasveld. De eerdere 
stimulaties in 1999 en 2015 hebben slechts tijdelijk resultaat opgeleverd. Het Maasdijk veld blijft een 
marginaal producerend veld. In het winningsplan van de NAM wordt niet duidelijk waarom een nieuwe 
reeks stimulaties daar verandering in zou brengen. Bovendien gaat stimulatie niet altijd goed. In 13% 
van de tracks in Nederland ging er technisch iets mis met de track. Problemen traden op zowel boven 
en ondergronds. Slechts 56% van de fracks hadden daadwerkelijk effect op de productie. Bovendien 
nam het effect daarna vaak weer snel af. Dit blijkt uit een studie van alle tracks in Nederland tussen 
1995 en 2012 [KH]. 

Wij vinden het geheel onverstandig om zoveel risico te lopen op blootstelling aan schadelijke 
chemicalien, des te meer als blijkt dat stimulatie in de helft van de gevallen niet succesvol is. 

Pag na van 
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Wij vragen ons af of de risico's en de kosten van stimulatie in het Maasdijk.veld opwegen tegen de 
opbrengst. 

In haar "Aanvraag instemming winningsplan Gaag-Monster" schrijft de NAM dat hydraulische 
putstimulatie onderdeel is van nun plan (paragraaf 4.4). Volgens het plan van de NAM bevat de 
frackvloeistof 2% chemicaliën. Er. zal 600 m3 frackvloeistof nodig zijn. Het winningsplan beschrijft een 
aantal risicoberekeningen en voorzorgsmaatregelen rondom fraèken, onder andere gericht op de 
sterkte en kwaliteit van tubing, cement en A-annulus (paragraaf 4.4 ). 

Hydraulische putstimulatie laat vloeistof met chemicaliën achter ónder de grond. Vervuild proceswater 
komt weer omhoog. 
Ondér de grond: Een aanzienlijk deel van de gebruikte vloeistof zal onder de grond achterblijven. 
Volgens de NAM-minder dan 50% (pagina 18), maar dat wil nog steeds zeggen dat< 300.000 liter in 
de· grond"blijven. 
Boven de grond: Er moet600.000 liter water met chemicaliën worden aangemaakt. Na afloop moet 
meer dan 300.000 liter weer worden "ge-deproduceerd" (term,afkomstig,van de NAM) of afgevoerd en 
verwerkt. De vloeistoffen die weer omhoog komen bevatten extra vervuiling. door ondergrondse stoffen 
die.in de frackvloeistof oplossen. 

Wij maken ons ongerust over het risico dat giftige chemicaliën onze bodem vervuilen. de drinkwater 
voorzieningen vervuilen. en/of onze natuur aantasten. Wij maken veelvuldig gebruik van de mooie 
groene natuur, beschermde gebieden, en recreatiegèbieden in en rondom Midden-Delfland. Wij 
wonen in een van de dichtstbevolkte provincies van Nederland en zijn afhankelijk ,van goede werking 
van-watervoorziening,., dijken en infrastructuur. Wij vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden 
met de volgende problemen: 

• Risico op lekkages voor, tijdens en na het fracken. Niet alleen onder de grond, maar ook 
boven de grond [IA] [SW] [GF] [HA] en [SD]. We begrijpen dat de omvang, en daarmee de 
risico's, kleiner zijn dan bij schaliegas. Maar ze zijn niet nul. Het winningsplan adresseert en 
berekent nietal deze risico's. Het gaat hier om de optelsom van risico's tijdens aanmaak, 

-,. opslag, onder�hoge druk�inspuiten;-.oppómpen�·-"äe;;;productie�, "afvoer:F-ttansport en verwerking 
van de enorme hoeveelheden vloeistof met chemicaliën. 

• Boven de grond zijn risico's door menselijk handelen en technisch falen. Één kraan verkeerd 
openzetten, één falend ventiel_/ afdichting, één botsing met een van de "25 tot 30 · 

vrachtwagens per week" [NAM-SB], en. we hebben een lekkage. Wij begrijpen dat gaswinning 
inherent risico's met zich meebrengt. Maar door het toepassen van stimulatie worden deze 
risico's groter. Vanwege de complexiteit die fracken mèt zich meebrèngt (in [NAM-SB] en 
[NAM-SO] treffend in beeld gebracht). Mocht het daadwerkelijk lukken de productie tijdelijk te 
verhogen, dan gaat de hoeveelheid productiewater omhoog, en daarmee ook de 
hoeveelheden afvaltransport. 

• Onder de grond kunnen breuklijnen door het fracken geactiveerd worden. Direct boven het 
Maasdijk veld ligt een recente breuk die op 300 meter diepte te traceren valt op seismiek 
[gemeente Rotterdam pagina 5). Dit is direct boven het veld waar bijna· de helft van de totale 
productie uit dit winningsplan zal komen. De invloed van deze breuk·ontbreekt in het 
winningsplan [gemeente Rotterdam pagina 6). 

• He�·. Maasdijk veld wordt ingeschaald als risicocàtegorie 2 voor bodembeweging (Tcbb). In een 
dergelijk veld gaan fracken verhoogt het risico op een beving. 

• De beoogde productieverhoging door het fracken, betekent inherent ook een sterkere 
bodemda.ling. 

• De integriteit van de put vertrouwt mede op een afdichting van cement tussen de tubing en de 
grond. Cement heeft geen oneindig levensduur, dus na verloop van tijd groeit het risico op 
verlies van integriteit. 

• De NAM heeft geen risicobeheersplan mocht er toch iets mis gaan (reactie Staatstoezicht op 
de Mijnen, pagina 1). Het is schokkend dat de NAM na al die jaren gaswinning Gaag-Monster. 
nog steeds geen adequaat risicobeheersing heeft. Het is goed dat de minister in zijn • 4/ 

ontwerpinstemmingsbesluit de voorwaarde stelt .dat de NAM een risicobeheersplammaaktr; 
zelfs twee keer: voor de hydraulische putstimulatie (artikel 3) en voor de seismiscHe"risiéÓ's'Ê� 
(artikel 4). Maar de NAM hoeft deze plannen pas 12 weken voor aanvang in te diÊ?nén, en 
deze plannen zijn niet publiekelijk toegankelijk. Als burger kunnen wij deze plannen dus niet 
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toetsen. Mocht er wat mis gaan, dan heeft dit effect op eén van qe dichtstbevolkte provincies 
van Nederland, waardoor de gevolgen uitvergroot worden. ,,, 

• Tijdens het proces kan methaan ontsnappen [GF] [FN]. Methaan (CH4) is een sterk 
broeikasgas: 1 kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo kóolstofdioxide (C02) [BK]. 

• We creëren een probleem voor latere generaties, doordat honderdduizenden liters 
frackvloeistof met chemicaliën in de bodem achterblijven. 

• Lange tèrmijn risico dat de chemicaliën weer omhoog komen door de verschillende 
grondlagen en/of via.de buitenkant van de boorput. De minister noemt in artikel 3 van zijn 
ontwerpbesluit risico's van verlies van integriteit van de afsluitende lagen; het optreden van 
geochemische reacties; of verlies van integriteit van de putten. Deze risico's zijn misschien te 
berekenen met een model, maar de werkelijkheid is vaak weerbarstiger. 

Kortom, hydraulische stimulatie betekent allerlei risico's, bekend en onbekend, voor blootstelling van 
mens-en mmeu aan- schadelijke chemicaliën, nu en in de toekomst. Bovendien risico's voor meer 
bodemtrilling en· extra bodemdaling. Vand_àar dat wij willen .dat hydraulische putstimulati� niet mag 
worden toegepast. 

Verschillende gemeentes en provincies.pleiten ook nadrukkelijk tegen het gebruik van fracken. Zie de 
gemeente Midden-Delfland in·haar reactie (pagina 9 OIB), maar bijvoorbeeld ook provincie Noord 
Brabant in haar reactie vorig jaar betreffende Loon op Zand [NB], en de gemeente Zuidhorn in haar 
reactie betreffende Pieterzijl-Oost [ZH]: 

Wij zijn tegen het gebruik van hydraulische stimulatie omdat de lange termijn risico's van het 
productieproces en de gevolgen van de productie voor mens en milieu niet bekend zijn. 

\Qbk het waterschap Brabantse Delta heeft zich recent nadrukkelijk uitgesproken tegen fracking 
Wêgens te grote risico's voor het milieu, natuur en grondwater bij de gaswinning Waalwijk & Loon op 
Zand [WF]. 

� --Gèen·injectie van·giftig·afvalwater __ " -
-� --:�. - - -

Een bijkor:nend probleem is dat het netjes "zuiveren van al ·het giftige afvalw�ter dat weer omh·oog komt 
moeilijk en duur is [IA]. Het is bekend dat er helaas weinig opties zijn voor een goede zuivering van 
het giftige afvalwater [GFJ. 

De NAM schrijft op pagina 19 dat het afvalwater naar een "erkende verwerker'' gaat, maar niet wat die 
er mee gaat doen. Als we verder lezen zien we in paragraaf 6.10 dat het afvalwater samen met het 
productiewater "per vrachtwagen vervoerd [wordt van Gaag] naar locatie Pernis-West. Op locatie 
Pernis-West wordt het water via een injectie put terug in de ondergrond op circa 2000 meter diepte 
gepompt." 

Door injecteren van afvalwater in oude putten wordt het probleem niet opgelost. Hét wordt alleen 
verplaatst. Bovendien lopen we dan voor een tweede keer-alle risico's die kleven aan het werken met 
deze schadelijke vloeistoffen, zoals we"hierboven·al hebben beschreven. 

In het regeerak�oord van onze Duitse buren is zelfs te lezen [WP]: 
Het injecteren van de flowback vanuit frackihg werkzaämheden met giftige chemicaliën is niet 
te verdedigen vanwege gebrek aan kennis van de risico's. 

Daarnaast betekent het transport per vrachtwagen extra tankwagens vol m·et giftig water die door 
onze regio rijden. Het afvalwater alleen al betekent zo'n 8 tankwagens (bijeen gemiddelde tankwagen 
met 40.000 liter). Maar gezien het afvalwater samen met het productiewater wordt afgevoerd 
(winningsplan pagina 41 }, zuHen veel meer tankwagens betrokken zijn in het transport van deze giftige 
chemicaliën. De NAM spreekt over gemiddeld 25-30 transporten per week [NAM-SB]. 

In Twente zijn er lekkages geweest bij zo'n afvalwaterinjectie. Door lekkage kan het ondiepe 
grondwater vervuild raken. In een van de putten in Twente ging de NAM gewoon door, ook toen ze 
ontdekte dat er een lek was. Pas na druk van media en politiek is het bedrijf daarmee gestopt [IA]. 
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Het probleem van het giftige afvalwater is voor ons wederom een reden om hydraulische stimulatie 
niet toe te staan, ook niet incident�el. Wijwillen ook niet dat giftig a_fvalwater ergens geïnjecteerd 
wordt. 

De NAM zou alternatieven kunnen onderzoeken die werken zonder giftige chemische additieven en 
zonder het probleem van giftig afvalwater, zie bijvoorbeeld [SW], [GF] en [HA]. 

Schade door Bodemtrilling 
Er is "een reêle kans op lichte bevingen" (pagina 28 ontwerpinstemmingsbesluit) en de Staatstoezicht 
op de Mijnen schrijft dat er rekening gehouden moet worden met kans op schade ten gevolge van een · 

·bodemtrilling (pagina 5 SodM). 

Wij vinden het verbijsterend dat de NAM het risico op bodemtrilling in een te lage categorie� plaatst. 1 n 
haar reactie geeft de Technische commissie bodembeweging een samenvatting van de verschillen: de· 
NAM plaatst de voorkomens met enige bevingskans ·in risicocategorie 1; echter TNO en de" 
Staatstoezicht op de Mijnen komen tot de conclusie dat Maasdijk, Gaag-en Monster allemaal in 
risicocategorie 2 behoren. 

De NAM schrijft dat het hier geen Groningen is (risicocategorie 3). Maar ook biJ..kleine gasvelden 
komen weleens.bevingen voor. Vorig jaar waren het er vier, onder meer bij Emmen en Zuidwolde, en 
de zwaarste was 1,6 op de schaal van Richter [AA]. Uit e�n TNO rapport dat 24 juni 2016 aan de 
Kamer is gestuurd blijkt dat in Nederland-bij in totaal circa 30 kleine gasvelden op land bevingen zijn 
geregistreerd. In tien gevallen betrof het bevingen met een sterkte groter dan 2,0 op de schaal van 
Richtér [KB]. Uit de openbare database van Nederlandse olie- en gaswinning blijkt dat de zwaarste 
aardbeving bij een klein gasveld een magnitude had van 3,5 op de schaal van Richter, in het Noord 
Hollandse Bergen [MD]. 

z_,- - lfl..,herontwerpinstemmingsbesluit stelt"de�ministér1erechteisen-ten aanzien:van:verbeteren·van·de .':_. ·

detectiecapaciteit voor bodemtrilling (pagina 30 artikel 1) en opname van bouwkundige staat (artikel 
2). Maar de·termijnen die hiervoor gesteld worden zijn te lang. Wij willen dat de minister het advies 
opvolgt van de Staatstoezicht op de Mijnen dat de monitoring "met spoed" op peil gebracht moet 
worden. Op pagina 7 schrijft SodM expliciet "binnen drie maanden", omdat "de winning reeds gaande 
is". Echter, in het ontwerpinstemmingsbesluit geeft de minister een termijn van 6 maanden voor artikel 
1, en voor artikel 2 zelfs 12 maanden. Wij willen dat de termijn 3 maanden wordt conform advies 
SodM. 

Daarnaast willen wij garanties dat eventuele schadeclaims van inwoners door NAM goed en vlot 
afgehandeld worden. Ervaringen in het Noorden van ons prachtige land geven helaas geen. 
vertrouwen dat dit vanzelfsprekend zal.zijn. Wij zijn het eens met de minister in zijn Kamerbrief 30 mei 
2018 dat "verbeteren van de schadeafhandeling" nodig is [KB], en zijn blij dat de minister opdracht 
gegeven tot een �verkenning van de mogelijkheid voor een betere en uniforme afhandeling van 
mijnbouwschade" [KB].. Maar wij zien daar niets· van terug in het ontwerpinstemmingsbesluit. Tot op 
heden is er helaas geen ·regeling die het eigenaren makkelijk maakt om schade te verhalen op de 
NAM: ·Eigenaren raken nu vast in dure en lange juridische procedures. Wij vragende minister-daarom 
om geen toestemming te verlenen aan het winningsplan zolang er geen betere regeling 'is voor 
schadeafhandeling. 

Minder affakkelen van gas 
De NAM beweert in paragraaf 6.8 dat in beginsel tijdens normale productie geen gas wordt 
afgefakkeld of afgeblazen voor dit winningsplan Gaag-Monster. Echter, volgens de Staatstoezicht op 
de Mijnen is in de afgelopen drie jaar ruim 4 miljoen Nm3 gas afgefakkeld, en was er elke maand 
sprake van affakkelen. Dus, in tegenstelling totwat de NAM beweert,.is het affakkelen in werkelijkheid 
een frequent voorkomende handeling. Een handeling die zoals de Omgevingsdienst Haaglanden 
(namens Gedeputeerde Staten van Zuid Holland) schrijft de nodige risico's met zich mee kan 
brengen. 
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Wij zien hier dat de risico's voor mens en milieu wederom onderbelicht zijn en onvoldoende 
meegenomen zijn in hetontwerpinstemmingsbesluit. In het winningsplan staat slechts één zin over 
affakkelen. Wij willen dat de minister minimaal het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen 
overneemt om aan te geven onder welke voorwaarden affakkelen is toegestaan (pagina 6 SodM). Wij 
willen dat de minister de NAM ·restricties oplegt aan het volume, de tijdstippen en de condities 
waaronder gas mag worden afgefakkeld bij Gaag-,Monster. Wij vragen om bekendmaking welke 
stoffen hier bij vrijkomen en hoe de milieuschade beperkt wordt. 

Nog beter zou zijn om het affakkelen te voorkomen. Wij willen daarom vragen waarom affakkelen 
nodig is. Dit wordt in het winningsplan niet toegelicht. 

Geen nieuwe boringen 
In het winningsplan staat dat de NAM in haar "mid.case" productiescenario 1 extra boring wil 
toepassen in Maasdijk. In haar "high case" hoge productiescenario wil de NAM zelfs 2 extra boringen 
in GAG:..5 in Maasdijk, plus 1 extra boring in Monster. 

In juni hebben de vier coalitiepartijen en drie oppositiepartijen een akkoord bereikt over de ambitieuze 
Klimaatwet. De uitstoot van broeikassen moet in 2030 teruggebracht zijn tot "49 procent van het niveau 
in 1990. In 2050 moet de uitstootzelfs met 95 procent gereduceerd zijn [KW]. Onderdeel hierván is 
het terugdringen van het gebruik van aardgas (OIB), het uitfaseren van-het.gasnet in de bebouwde 
omgeving [UG], en meer. De Wet voortgang energietransitie treedt op 1 juli 2018 in. 

Wij zijn heel blij met deze positieve ambities en wetten. Het boren van nieuwe putten past niet in deze 
positieve ambities. Niet van de Klimaatwet, noch van de Wet Voortgang Energietransitie. Wij willen dat 
er geen nieuwe boringen bij komen. De minister schrijft in paragraaf 7.6.6 dat hij ontwikkelingen 
toejuicht die voor duurzame energie zorgen en het terugdringen van het gebruik van aardgas. Wij 
begrijpen dat daar enige tijd voor nodig is. Wij begrijpen het "kleine velden beleid" en de noodzaak om 
Groningen te ontzien. Maar het is duidelijk dat we volle kracht door moeten met het afbouwen van gas 
en de transitie. naar duurzame energie. Wij steunen de gemeente Midden-Delfland die pleit voor geen 

0049 

-�. nièuwe boringen, en-de�gemeènte Vlaardingen:die" betwijfe1t�ofcde · inzèHn=verhóuding"staaHot0het�-"'<:- -=----- --�-�·�-

resultaat. 
· 

Wij willen dê minister herinneren,aan zijn uitspraak in zijn Kamerbrief 30 mei 2018 dat ook "de winning 
uit kleine velden in de afbouwfase [is] beland" [KB]. Wij zijn blij dat in het regeerakkoord besloten is 
dat er deze kabinetsperiode geen nieuwe opsporingsvergunningen worden afgegeven voor gasvelden 
op land. Hetzelfde zou moeten gelden voor nieuwe boringen in bestaande gasvelden. 

Schade door bodemdaling 
In het gebied van de gaswinning Gaag-Monster, die al sinds.de jaren 80 plaatsvindt, is de bodem 
inmiddels 13 centimeter gedaald. Deels door inklinking, deels door gaswinning. Het huidige 
winningsplan gaat uit van een verwachte extra daling van "minder dan 2 cm". Wij willen er op wijzen· 
dat een gemiddelde.is. De bodemdalingskaarten in het winningsplan laten zien-�at er plaatselijk grote 
verschillen zijn. 

-

De adviezen en conclusies in het ontwerpinstemmingsbesluit baseren voornamelijk op de gemiddelde 
waarde van de extra.bodemdaling, Echter, plaatselijk kan de extra bodemdaling groter zijn dan het 
gemiddelde. Dan ontstaat grotere impact op de waterhuishouding in het gebied, en grotere schade. 
Het ontwerpinstemmingsbesluit houdt hier te weinig rekening mee. 
Wij begrijpen nogmaals de noodzaak om nog even door te gaan met de gaswinning uit bestaande 
kleine velden zoals Gaag-Monster. Maar dan zonder uitbreiding, dat wil zeggen zonder�fracken 
(hydraulische stimulatie), en zonder nieuwe boringen. Uitbreiding maakt de bodemdaling nog groter. 
Zonder uitbreiding zal er nog steeds extra bodemdaling zijn. Plaatselijk kan deze groter zijn dan de 
verwachte "

< 2cm" van het winningsplan. Wij vragen ons af wie de kosten gaat dragen van schade 
door die extra bodemdaling. 

Fracking verbieden, ook "incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele gaswinning" 
Wij zijn erg blij dat de minister reeds heeft aangegeven dat "schaliegaswinning niet meer aan de orde 
zal zijn in Nederland" [KB]. Uitstekend. 
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In de stukken wordt vaak genoemd dat het plan voor hydraulische stimulatie iets anders is dan fracken 
voor schaliegas, en dat er geen sprake zal zijn van bijvoorbeeld de beruchte Amerikaanse rampen. 

Wij begrijpen het verschil tussen enerzijds fracken voor schaliegas, en fracken in de vorm van 
"incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele gaswinning" zoals de NAM hier wil toepassen. 

Fracken in de vorm van hydraulische stimulatie is inderdaad kleinschaliger, en de situatie ondergrond 
is hier anders. Maar er worden dezelfde soorten giftige chemicaliên toegepast. We lopen dezelfde 
soorten risico's bij de toepassing van de frackvloeistof, alsmede bij de verwerking van al het 
afvalwater vermengd met productiewater. Onze buurlanden en andere landen hebben een verbod op 
fracking, of in ieder geval een moratorium totdat lange termijn schadelijke effecten op mens en milieu 
definitief uitgesloten kunnen worden, of totdat alternatieve extractie technieken beschikbaar komen 
waar geen giftige chemische additieven toegevoegd worden aan de frackvloeistof. (WP]. 

Wij vragen de minister om een voorbeeld te nemen aan onze buren. Wij roepen de minister op om ook 
een verbod uit te spreken voor de zogenaamde uincidentele hydraulische stimulatie bij conventionele 
gaswinning". Of tenminste een moratorium op te leggen. Wij willen dat alle vormen van fracking 
verboden worden wegens te grote en onbekend risico's voor water, natuur en het milieu. 

Conclusie 
Het valt ons helaas op dat de meeste studies en adviezen zich met name richten op de thema's 
bodemdaling en bodemtrilling, maar nauwelijks of niet kijken naar het thema milieuvervuiling door 
schadelijke stoffen. Dit beïnvloedt ook het ontwerpinstemmingsbesluit. In de paragrafen 7.5 en 9.5 

over natuur word de conclusie getrokken dat er geen nadelige effecten op water, natuur en milieu te 
verwachten zouden zijn door dit winningsplan. Maar deze conclusie is eenzijdig gebaseerd op 
beschouwing van effecten van de extra bodemdaling, en houdt te weinig rekening met de effecten van 
de giftige stoffen en de bijwerkingen van hydraulische stimulatie en affakkelen van gas. 

Het valt ons ook op dat de benodigde MER (milieu effect rapportage) ontbreekt in de aanvraag. 

Wij begrijpen goed dat, zoals de minister in zijn Kamerbrief schrijft, "energieopwekking om 
compromissen [vraagt] die bijna iedere Nederlander raken" [KB]. Wij zijn blij met de stappen die reeds 
ondernomen worden voor "een zo snel mogelijke transitie naar duurzame energie". Wij begrijpen dat 
de afbouw van gas tijd vraagt. Wij begrijpen het "kleine velden beleid" en de noodzaak om Groningen 
te ontzien. Wij vragen daarom ook niet naïef om het winningsplan als geheel te stoppen. Maar zoals 
wij in deze brief hebben onderbouwd is het nodig om het ontwerpinstemmingsbesluit te wijzigen zoals 
hierboven beschreven en zoals hierboven samengevat onder het kopje "Samenvatting". 

Door deze wijzigingen aan te brengen komen we tot een meer evenwichtig plan waarin we het 
algemene belang van gaswinning uit kleine gasvelden dienen, en tegelijk de lokale en persoonlijke 
schade voor mens, milieu en toekomst beperken. 

Hoogachtend, 
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Fractie Integer Liberaal en burger 

0 � AtJG 7018 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 

Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Leidschendam, 4 augustus 2018 

Geachte Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

Hierbij ontvangt u de zienswijze van de fractie Integer Liberaal, die ik tevens indien als 

burger. Mijn fractie maakt bezwaar tegen de voorgenomen vergunningverlening aan de 

NAM voor de gaswinning in de gemeente Westland (Gaag-Monster). Vanwege de volgende 

redenen verzoeken wij u de vergunning niet te verstrekken. 

- De voorgenomen gaswinning vindt plaats door middel van fracking en het inbrengen van 

chemische middelen in de ondergrond. Er is sprake van grote ongerustheid onder de 

inwoners van ons beheersgebied over de methode 'fracking'. 

- Bovendien is uitgangspunt van het rijk dat geen schaliegaswinning zal plaatsvinden, in elk 

geval niet tot 2023. Zie 

• r• 'w v 11 , i ,_1..1.J"1d1es-regellngen/structuurv1s1e-schalregas 
https //www n1ksoverhe1d nl/documenten/rapporten/2018/06/11 /structu urv1s1e 
ondergrond 

- Wij verwijzen naar de opvattingen van de Unie van Waterschappen (Structuurvisie 

schaliegas) dat de effecten voor het watersysteem, alsmede de kosten, onvoldoende 

worden meegewogen bij gaswinning. 

Het gaat dan o.a. om de effecten van gaswinning op waterbergingsgebieden (zoals de 

Woudse polder) en de effecten op de waterkwaliteit in (hoger gelegen) grondwaterlagen. 

Dat brengt risico's mee voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese 

Kaderrichtlijn water. 

Zie� L.;c.. / \/ L ri /s''l' /l� �· L.l 11 •c )1 _1,oc, <ect.:ti� � und N c.e�I pdf voor 

reacties van Unie en waterschappen (R183, 174, 178, 128, 154, 157, 160, 167, 168, 178) 
Wij verzoeken u de waterhuishoudkundige aspecten alsnog in kaart te brengen en een 

transparante, goed gemotiveerde afweging te maken, opdat de waterhuishoudkundige 

belangen daadwerkelijk worden meegenomen en meegewogen. 

Voor mogelijke Europese boetes vanwege het niet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn 

Water, melden wij nu reeds verhaling door het rijk op Delfland niet opportuun te achten. 
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(zie de Wet NErpe: Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten). 

- Ook de cumulatie van initiatieven in de ondergrond, bijvoorbeeld m.b.t. de mogelijkheden 
van Warmte Koude Opslag en Geothermie, zijn niet meegenomen. Terwijl EZ toch 
beleidsverantwoordelijk ministerie is voor energiebeleid. De Algemene rekenkamer 
signaleerde in 2015 al dat de samenhang niet goed belegd is {rapport 'Energiebeleid op weg 
n�ar samenhang'). Over cumulatie zijn er inmiddels relevante rechterlijke uitspraken. 
Er worden veel initiatieven in de ondergrond voorgenomen, niet in de laatste plaats in het 
kader van het klimaatbeleid. Wij verzoeken u de effecten van cumulatie in de ondergrond in 
kaart te brengen, zeker ook de effecten op waterhuishouding, bodemdaling e.d. 

- Wij ondersteunen de inbreng van de Omgevingsdienst Haaglanden namens GS, waarin 
diverse omissies gesignaleerd worden met betrekking tot de onderbouwing van de 
bodemdaling· en het ontbreken van voldoende en adequate meetpunten. 

- Het Dagelijks Bestuur van Delfland heeft een zienswijze verstuurd die wij niet delen-en die 
naar onze mening onbevoegd is vastgesteld. 
Wij·zijn van mening dat het DB de Verenigde Vergadering van Delfland (het AB) 'had moeten 
raadplegen, alvorens een zienswijze te formuleren. De achtergrond daarvan is als volgt: 
Delfland beschikt niet over een-beleidskader voór deze manier van .gaswinning (fracking). 
Fracking is niet in de keur geregeld of in een verordening van Delfland. Opvattingen over 
fracking zijn niet opgenomen in het delegatiebesluit. 
Daarom had, mede gezien de politieke gevoeligheid bij onze inwoners, een ordentelijke 

0050 

consu_lt�tie j .voorhangP.rocedu�e van �� Vere�igde �e�gad�ring yao. Delfland �ien����-!-5---�-..=��-....... c----

te vinden. Dafis helaas, ondanks drin'gend verzoek, niet gebeurd. · 

Het college is o.i. niet bevoegd een zienswijze vast te stellen omdat het delegatiebesluit niet 
voorziet in gaswinning door middel van fracking. Wij zullen dit uiteraard aankaarten bij de 
Verenigde Vergadering en de bevoegde auto,riteiten. 

De eerste loco-dijkgraaf (M�rcel Houtzager) heeft op 5 juli 2018 over een ander thema in de 
W gemeld dat, als een kwestie politiek gevoelig ligt, hij so wie·so terugkomt bij de W. Daar 
is hier niet naar gehandeld. Dat is de reden dat mijn fractie ziCh gen·oodzaakt voelt in deze 
maatschappelijk en politiek gevoelige kwestie een aparte zienswijze te formuleren. 

Fractievoorzitter In eger liberaal 
en burger 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Inspraakpunt Wmningsplan Gaag-Monster. 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten. 0 9 AUG 2018 

Onderwerp: Zienswijze tegen Wmningsplan Gaag-Monster Monster, 08 augustus 2018. 

Bij deze dien ik een zienswijze in tegen het Wmningsplan Gaag-Monster om de volgende redenen: 

Gelezen: A- De velden Gaag, Monster en Maasdijk vallen in de 2e risicocategorie van 
bodemtrillingen. Daarmee is er een reëel risico voor bevingen die kunnen leiden tot schade aan 
gebouwen. 
B- Schade die kan optreden leidt niet tot instorten, maar wel tot barsten in gevels en mogelijk 
constructieve schade bij een aantal gebouwen. 

Nergens heb ik kunnen lezen wat de gevolgen zijn als er bevingen (met een kracht van 2,4 tot 4,0) 
op treden in de velden Monster, Maasdijk en Gaag met: 
1- de harde zeewering onder de duinvoet van Ter Heide aan Zee bestaande uit een stalen 
damwand met daarboven een bazaltglooiing; 
2- welke schade er aangericht wordt aan het waterwinggebied met name de ondergrondse 
wateropslag en aan de duinmeren van Dunea met het bijbehorende leidingenstelsel; 
3- wat er gebeurd met de Maeslandkering; 
4- wat er gebeurd met de dijken langs de Nieuwe Waterweg; 
5- wat er gebeurd met de boezemdijken in de onderhavige velden; 
6- hoeveel zakken de duinen door de bevingen; 
7- gevolgen voor de kassen gefundeerd op staal. Brekende glazen daken en wanden. Hoe staat 
het met de veiligheid van de mensen in de kassen; 
8- gaat de zoutkwel toenemen? 

Daarnaast bevreemd het mij dat de winning reeds gaande is terwijl een goedgekeurd 
risicobehe<?Splan ontbreekt. 

H nd, 

0051 

240 van 254



Vlaardingen 8 augustus 2018 

Ministerie van Economische Zaken en. Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 119 AUG 2018 

Betreft: bezwaar ontwerp instemmingsbesluit gaswinning Gaag-Monster 

Geachte heer/mevrouw, 

Op dit moment ligt er een plan van de NAM om bij de ga�winning.bij Gaag-Monster via de zogeheten 
fracking methode gas te gaan winnen. Wij van SP Vlaardingen· willen hier beroep op aantekenen. De 
nadelen en risico's voor de omliggende bewoners wegen niet op tegen een eventuele 
winstvergroting van de NAM. De-NA,M'heeft zelfaángegeven geen garanties te kunnen geven over 
bijvoorbeeld het niet vervuilen van het drinkwater. Buitenlandse ervaringen metfracking hebben 
Jaten zien dat dit geen ongegronde· angst is. Verder.zal hier ook het risico komen van aardbevingen, 
gaslekken en.er zijn geen garanties dat er niet met kankerv�rwekkende stoffen wordt gewerkt. 

WiJ hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat de plannen dan ook niet 
doorgaan. 

Met vrh�ndelijke groet, 

SP Vlaardingen 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

\ 0 9 AUG 2018 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot "Ontwerpinstemmingsbeslui� winningsplan Gaag-Monster'' 

Schipluiden, 7 augustus 2018 

Geachte heer, mevrouw, 

Ik maak mij ernstige zorgen over de gevolgen van het voorgenomen Winningsplan Gaag-Monster wat 
betreft de bedreiging voor mens en milieu. In zijn ontwerpinstemmingsbesluit schrijft de minister dat hij 
instemming wil verlenen aan dit plan (pagina 30 van "Erratum inclusief volledig ontwerp
instemmingsbesluit WP Gaag-Monster"). Ik ben het niet eens met dit ontwerpinstemmingsbesluit. In dit 
concept besluit zijn relevante zaken niet aan de orde gesteld en wordt ik in mijn belang geraakt. Ik 
vraag de minister mijn opmerkingen en vragen mee te nemen in zijn definitieve besluit. 

Hieronder volgt eerst een samenvatting. Daarna volgt de gedetailleerde uitwerking. 

SAMENVATTING 

Ik begrijp goed dat, zoals de minister in zijn Kamerbrief schrijft, "energieopwekking om compromissen 
vraagt die bijna iedere Nederlander raken" [KB]. Ik ben blij met de stappen die reeds ondernomen 
worden voor "een zo snel mogelijke transitie naar duurzame energie" .Ik begrijp dat de afbouw van gas 
tijd vraagt. Ik begrijp het "kleine velden beleid" en de noodzaak om Groningen te ontzien. Ik vraag 
daarom ook niet naïef om het winningsplan als geheel te stoppen. Maar zoals ik in deze brief 
onderbouw is het wel hard nodig om het ontwerpinstemmingsbesluit als volgt te wijzigen: 

• Geen hydraulische stimulatie 
o Ook niet incidenteel. Ook niet bij conventionele putten. Ongeacht of het nu wel of niet 

"fracken" mag heten. Ik begrijp het verschil tussen fracken voor schaliegas, en fracken 
in dit winningsplan. Maar het injecteren van giftige stoffen, en het moeten verwerken 
van giftig afvalwater, heeft teveel bekende en onbekende risico's op schade nu en 
schade in de toekomst. 

• Geen extra boringen 
o Zoals de minister zelf schrijft is de winning uit kleine velden in de afbouwfase beland. 

Uitbreiding past daar niet bij. Uitbreiding brengt inherent extra risico's mee voor 
schade nu en schade in de toekomst. 

• Met spoed verbeteren van risicobeheersplan en detectiecapaciteit bodemtrillingen 
o Opvolgen van het advies van Staatstoezicht op de Mijnen, ook qua termijnen: 

maximaal drie maanden. Mede omdat de bestaande gaswinning reeds gaande is. 

• Beperken van affakkelen 
o Restricties op het volume, de tijdstippen en de condities waaronder gas mag worden 

afgefakkeld. Bekendmaking welke stoffen hier bij vrijkomen en hoe de milieuschade 
beperkt wordt. 

• Rekening houden met schade door extra bodemdaling 
o De adviezen en conclusies in het ontwerpinstemmingsbesluit kijken voornamelijk naar 

de gemiddelde waarde van de extra bodemdaling (verwacht gemiddelde< 2 cm). 
Echter, plaatselijk kan de extra bodemdaling sterker zijn dan het gemiddelde. Het 
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ontwerpinstemmingsbesluit houdt te we inig rekening met de schade van de extra 
bodemdaling die plaatselijk > 2cm zal zijn. 

• Uitstel totdat er garantie is dat eventuele schadeclaims goed en vlot afgehandeld worden 
o Zoals de minister zelf schrijft in zijn Kamerbrief: "Essentieel voor het draagvlak voor 

de gaswinning uit de kleine velden is een adequate schadeafhandeling" [KB]. Er loopt 
een "verkenning" voor een beter plan voor schadeafhandeling. Echter, dit plan is er nu 
nog niet. Wij vragen de minister om geen toestemming te verlenen aan het 
winningsplan zolang er geen betere regeling is voor schadeafhandeling. 

Kaart van de betrokken gasvelden (PM) 

Vp 

\'ekl J,lomtet 

TJl'llhal 

MEER GEDETAILEERD 

Geen Hydraulische Putstimulatie 
Allereerst wil ik dat hydraulische putstimulatie niet mag worden toegepast. De risico's hiervan voo r 
grondwater, bodembeweging en milieu worden onvoldoende meegeno men in het ontwerpbesluit. 
Daarnaast betwijfel ik het nut van hydraulische putstimulatie in het Maasdijk gasveld. De eerdere 
stimulaties in 1999 en 2015 hebben slechts tijdelijk resultaat opgeleverd. Het Maasdijk veld blijft een 
marginaal producerend veld. In het winningsplan van de NAM wordt niet duidelijk waarom een nieuwe 
reeks stimulaties daar verandering in zou brengen. Bovendien gaat stimulatie niet altijd goed. In 13% 
van de tracks in Nederland ging er technisch iets mis met de track. Problemen traden op zowel 
bovengronds als ondergronds. Slechts 56% van de fracks hadden daadwerkelijk effect op de 
productie. Bovendien nam het effect daarna vaak weer snel af. Dit blijkt uit een studie van alle tracks 
in Nederland tussen 1995 en 2012 [KH]. 

Ik vind het geheel onverstandig om zoveel risico te lopen op blootstelling aan schadelijke chemicaliên, 
des te meer als blijkt dat stimulatie in meer dan de helft van de gevallen niet succesvol is. 

0053 

243 van 254



Ik vraag mij af of de risico's en de kosten van stimulatie in het Maasdijk veld opwegen tegen de 
opbrengst. 

In haar "Aanvraag instemming winningsplan Gaag-Monster" schrijft de NAM dat hydraulische 
putstimulatie onderdeel is van hun plan (paragraaf 4.4). Volgens het plan van de NAM bevat de 
frackvloeistof 2% chemicaliên. Er zal 600 m3 frackvloeistof nodig zijn; dus is daarvoor 12.000 liter 
chemicaliên nodig. Het winningsplan beschrijft een aantal risicoberekeningen en 
voorzorgsmaatregelen rondom fracken, onder andere gericht op de sterkte en kwaliteit van tubing, 
cement en A-annulus (paragraaf 4.4). 

Hydraulische putstimulatie laat vloeistof met chemicaliên achter onder de grond. Vervuild proceswater 
komt weer omhoog. 
Onder de grond: Een aanzienlijk deel van de gebruikte vloeistof zal onder de grond achterblijven. 
Volgens de NAM minder dan 50% (pagina 18), maar dat wil nog steeds zeggen dat < 300.000 liter in 
de grond blijven. 
Boven de grond: Er moet 600.000 liter water met chemicaliên worden aangemaakt. Na afloop moet 
meer dan 300.000 liter weer worden "ge-deproduceerd" (term afkomstig van de NAM) of afgevoerd en 
verwerkt. De vloeistoffen die weer omhoog komen bevatten extra vervuiling door ondergrondse stoffen 
die in de frackvloeistof oplossen. 

Ik maak mij ernstig zorgen over het risico dat giftige chemicaliên onze bodem vervuilen, ·de drinkwater 
voorzieningen vervuilen, en/of onze natuur aantasten. Ik maak veelvuldig gebruik van de mooie 
groene natuur, beschermde gebieden, en recreatiegebieden in en rondom Midden-Delfland. Ik woon 
in een van de dichtstbevolkte provincies van Nederland en ben afhankelijk van goede werking van 
watervoorziening, dijken en infrastructuur. Ik vind dat er onvoldoende rekening is gehouden met de 
volgende problemen: 

• Risico op lekkages voor, tijdens en na het fracken. Niet alleen onder de grond, maar ook 
boven de grond [IA] [SW] [GF] [HA] en [SD]. Ik begrijp dat de omvang, en daarmee de risico's, 
kleiner zijn dan bij schaliegas. Maar ze zijn niet nul. Het winningsplan adresseert en berekent 
niet al deze risico's. Het gaat hier om de optelsom van risico's tijdens aanmaak, opslag, onder 
hoge druk inspuiten, oppompen, "de-productie", afvoer, transport en verwerking van de 
enorme hoeveelheden vloeistof met chemicaliên. 

• Boven de grond zijn risico's door menselijk handelen en technisch falen. Één kraan verkeerd 
openzetten, één falend ventiel I afdichting, één botsing met een van de "25 tot 30 
vrachtwagens per week" [NAM-SB], en we hebben een lekkage. Wij begrijpen dat gaswinning 
inherent risico's met zich meebrengt. Maar door het toepassen van stimulatie worden deze 
risico's groter. Vanwege de complexiteit die fracken met zich meebrengt (in [NAM-SB] en 
[NAM-SO] treffend in beeld gebracht). Mocht het daadwerkelijk lukken de productie tijdelijk te 
verhogen, dan gaat de hoeveelheid productiewater omhoog, en daarmee ook de 
hoeveelheden afvaltransport. 

• Onder de grond kunnen breuklijnen door het fracken geactiveerd worden. Direct boven het 
Maasdijk veld ligt een recente breuk die op 300 meter diepte te traceren valt op seismiek 
[gemeente Rotterdam pagina 5]. Dit is direct boven het veld waar bijna de helft van de totale 
productie uit dit winningsplan zal komen. De invloed van deze breuk ontbreekt in het 
winningsplan [gemeente Rotterdam pagina 6]. 

• Het Maasdijk veld wordt ingeschaald als risicocategorie 2 voor bodembeweging (Tcbb). 
Fracken in een dergelijk veld verhoogt het risico op een beving. 

• De beoogde productieverhoging door het fracken, betekent inherent ook een sterkere 
bodemdaling. 

• De integriteit van de put vertrouwt mede op een afdichting van cement tussen de tubing en de 
grond. Cement heeft geen oneindig levensduur, dus na verloop van tijd groeit het risico op 
verlies van integriteit. 

• De NAM heeft geen risicobeheersplan mocht er toch iets mis gaan (reactie Staatstoezicht op 
de Mijnen, pagina 1 ). Het is schokkend dat de NAM na al die jaren gaswinning Gaag-Monster 
nog steeds geen adequaat risicobeheersing heeft. Het is goed dat de minister in zijn 
ontwerpinstemmingsbesluit de voorwaarde stelt dat de NAM een risicobeheersplan maakt, 
zelfs twee keer: voor de hydraulische putstimulatie (artikel 3) en voor de seismische risico's 
(artikel 4). Maar de NAM hoeft deze plannen pas 12 weken voor aanvang in te dienen, en 
deze plannen zijn niet publiekelijk toegankelijk. Als burger kunnen wij deze plannen dus niet 
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toetsen. Mocht er wat mis gaan, dan heeft dit effect op een van de dichtstbevolkte provincies 
van Nederland, waardoor de gevolgen uitvergroot worden. 

• Tijdens het proces kan methaan ontsnappen [GF] [FN]. Methaan (CH4) is een sterk 
broeikasgas: 1 kilo methaan heeft hetzelfde effect als 28 kilo koolstofdioxide (C02) [BK]. 

• Het Rijk en de NAM creêren een probleem voor latere generaties, doordat honderdduizenden 
liters frackvloeistof met chemicaliên in de bodem achterblijven. 

• Lange termijn risico dat de chemicaliên weer omhoog komen door de verschillende 
grondlagen en/of via de buitenkant van de boorput. De minister noemt in artikel 3 van zijn 
ontwerpbesluit risico's van verlies van integriteit van de afsluitende lagen; het optreden van 
geochemische reacties; of verlies van integriteit van de putten. Deze risico's zijn misschien te 
berekenen met een model, maar de werkelijkheid is vaak weerbarstiger. 

Kortom, hydraulische stimulatie betekent allerlei risico's, bekend en onbekend, voor blootstelling van 
mens en milieu aan schadelijke chemicaliên, nu en in de toekomst. Bovendien risico's voor meer 
bodemtrilling en extra bodemdaling. Vandaar dat ik stelling tegen toepassing van hydraulische 
putstimulatie. 

Verschillende gemeentes en provincies pleiten ook nadrukkelijk tegen het gebruik van fracken. Zie de 
gemeente Midden-Delfland in haar reactie (pagina 9 OIB), maar bijvoorbeeld ook provincie Noord 
Brabant in haar reactie vorig jaar betreffende Loon op Zand [NB], en de gemeente Zuidhorn in haar 
reactie betreffende Pieterzijl-Oost [ZH]: 

Ik ben tegen het gebruik van hydraulische stimulatie omdat de lange termijn risico's van het 
productieproces en de gevolgen van de productie voor mens en milieu niet bekend zijn. 

Ook het waterschap Brabantse Delta heeft zich recent nadrukkelijk uitgesproken tegen fracking 
wegens te grote risico's voor het milieu, natuur en grondwater bij de gaswinning Waalwijk & Loon op 
Zand [WF]. 

Geen injectie van giftig afvalwater 
Een bijkomend probleem is dat het netjes zuiveren van al het giftige afvalwater dat weer omhoog komt 
moeilijk en duur is [IA]. Het is bekend dat er helaas weinig opties zijn voor een goede zuivering van 
het giftige afvalwater [GF]. 

De NAM schrijft op pagina 19 dat het afvalwater naar een "erkende verwerker" gaat, maar niet wat die 
er mee gaat doen. Als ik verder lees zie ik in paragraaf 6.10 dat het afvalwater samen met het 
productiewater "per vrachtwagen vervoerd wordt van Gaag naar locatie Pernis-West. Op locatie 
Pernis-West wordt het water via een injectieput terug in de ondergrond op circa 2000 meter diepte 
gepompt." 

Door injecteren van afvalwater in oude putten wordt het probleem niet opgelost. Het wordt alleen 
verplaatst. Bovendien lopen we dan voor een tweede keer alle risico's die kleven aan het werken met 
deze schadelijke vloeistoffen, zoals we hierboven al hebben beschreven. 

In het regeerakkoord van onze Duitse buren is zelfs te lezen [WP]: 
Het injecteren van de flowback vanuit fracking werkzaamheden met giftige chemicalien is niet 
te verdedigen vanwege gebrek aan kennis van de risico's. 

Daarnaast betekent het transport per vrachtwagen extra tankwagens vol met giftig water die door 
onze regio rijden. Het afvalwater alleen al betekent zo'n 8 tankwagens (bij een gemiddelde tankwagen 
met 40.000 liter). Maar gezien het afvalwater samen met het productiewater wordt afgevoerd 
(winningsplan pagina 41), zullen veel meer tankwagens betrokken zijn in het transport van deze·giftige 
chemicaliên. De NAM spreekt over gemiddeld 25-30 transporten per week [NAM-SB]. 

In Twente zijn er lekkages geweest bij zo'n afvalwaterinjectie. Door lekkage kan het ondiepe 
grondwater vervuild raken. In een van de putten in Twente ging de NAM gewoon door, ook toen ze 
ontdekte dat er een lek was. Pas na druk van media en politiek is het bedrijf daarmee gestopt [IA]. 

Het probleem van het giftige afvalwater is voor mij wederom een reden om hydraulische stimulatie niet 
toe te staan, ook niet incidenteel. Ik heb de stelling dat giftig afvalwater nergens geïnjecteerd wordt. 
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De NAM zou alternatieven kunnen onderzoeken die werken zonder giftige chemische additieven en 
zonder het probleem van giftig afvalwater, zie bijvoorbeeld [SW], [GF] en [HA]. 

Schade door Bodemtrilling 
Er is "een reêle kans op lichte bevingen" (pagina 28 ontwerpinstemmingsbesluit) en de staatstoezicht 
op de Mijnen schrijft dat er rekening gehouden moet worden met kans op schade ten gevolge van een 
bodemtrilling (pagina 5 SodM). 

Ik vind het verbijsterend dat de NAM het risico op bodemtrilling in een te lage categorie plaatst. In haar 
reactie geeft de Technische commissie bodembeweging een samenvatting van de verschillen: de 
NAM plaatst de voorkomens met enige bevingskans in risicocategorie 1. Echter TNO en de 
Staatstoezicht op de Mijnen komen tot de conclusie dat Maasdijk, Gaag en Monster allemaal tot 
risicocategorie 2 behoren. 

De NAM schrijft dat het hier geen Groningen is (risicocategorie 3). Maar ook bij kleine gasvelden 
komen weleens bevingen voor. Vorig jaar waren het er vier, onder meer bij Emmen en Zuidwolde, en 
de zwaarste was 1,6 op de schaal van Richter [AA]. Uit een TNO rapport dat 24 juni 2016 aan de 
Kamer is gestuurd blijkt dat in Nederland bij in totaal circa 30 kleine gasvelden op land bevingen zijn 
geregistreerd. In tien gevallen betrof het bevingen met een sterkte groter dan 2,0 op de schaal van 
Richter [KB]. Uit de openbare database van Nederlandse olie- en gaswinning blijkt dat de zwaarste 
aardbeving bij een klein gasveld een magnitude had van 3,5 op de schaal van Richter, in het Noord 
Hollandse Bergen [MD]. 

In het ontwerpinstemmingsbesluit stelt de minister terecht eisen ten aanzien van verbeteren van de 
detectiecapaciteit voor bodemtrilling (pagina 30 artikel 1) en opname van bouwkundige staat (artikel 
2). Maar de termijnen die hiervoor gesteld worden, zijn te lang. Ik stel voor dat de minister het advies 
opvolgt van de Staatstoezicht op de Mijnen dat de monitoring "met spoed" op peil gebracht moet 
worden. Op pagina 7 schrijft SodM expliciet "binnen drie maanden", omdat "de winning reeds gaande 
is". Echter, in het ontwerpinstemmingsbesluit geeft de minister een termijn van 6 maanden voor artikel 
1, en voor artikel 2 zelfs 12 maanden. Ik vind dat de termijn 3 maanden wordt conform advies SodM. 

Daarnaast wil ik garanties dat eventuele schadeclaims van inwoners door NAM goed en vlot 
afgehandeld worden. Ervaringen in het Noorden van ons prachtige land geven helaas geen 
vertrouwen dat dit vanzelfsprekend zal zijn. Ik ben het eens met de minister in zijn Kamerbrief 30 mei 
2018 dat "verbeteren van de schadeafhandeling" nodig is [KB], en ben blij dat de minister opdracht 
heeft gegeven tot een "verkenning van de mogelijkheid voor een betere en uniforme afhandeling van 
mijnbouwschade" [KB]. Maar ik zie daar niets van terug in het ontwerpinstemmingsbesluit. Tot op 
heden is er helaas geen regeling die het eigenaren gemakkelijk maakt om schade te verhalen op de 
NAM. Eigenaren raken nu vast in dure en lange juridische procedures. Ik vraag de minister daarom 
om geen toestemming te verlenen aan het winningsplan zolang er geen betere regeling is voor 
schadeafhandeling. 

Minder affakkelen van gas 
De NAM beweert in paragraaf 6.8 dat in beginsel tijdens normale productie geen gas wordt 
afgefakkeld of afgeblazen voor dit winningsplan Gaag-Monster. Echter, volgens de Staatstoezicht op 
de Mijnen is in de afgelopen drie jaar ruim 4 miljoen Nm3 gas afgefakkeld, en was er elke maand 
sprake van affakkelen. Dus, in tegenstelling tot wat de NAM beweert, is het affakkelen in werkelijkheid 
een frequent voorkomende handeling. Een handeling die zoals de Omgevingsdienst Haaglanden 
(namens Gedeputeerde Staten van Zuid Holland) schrijft de nodige risico's met zich mee kan 
brengen. 

Ik zie hier dat de risico's voor mens en milieu wederom onderbelicht zijn en onvoldoende 
meegenomen zijn in het ontwerpinstemmingsbesluit. In het winningsplan staat slechts één zin over 
affakkelen. Ik wil dat de minister minimaal het advies van de Staatstoezicht op de Mijnen overneemt 
om aan te geven onder welke voorwaarden affakkelen is toegestaan (pagina 6 SodM). Ik wil dat de 
minister de NAM restricties oplegt aan het volume, de tijdstippen en de condities waaronder gas mag 
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worden afgefakkeld bij Gaag-Monster. Ik] vraag om bekendmaking welke stoffen hier bij vrijkomen en 
hoe de milieuschade beperkt wordt. 

Nog beter zou zijn om het affakkelen te voorkomen. Ik vraag u waarom affakkelen nodig is. Dit wordt 
in het winningsplan niet toegelicht. · 

Geen nieuwe boringen 
In het winningsplan staat dat de NAM in haar "mid case" productiescenario 1 extra boring wil 
toepassen in Maasdijk. In haar "high case" hoge productiescenario wil de NAM zelfs 2 extra boringen 
in GAG-5 in Maasdijk, plus 1 extra boring in Monster. 

In juni hebben de vier coalitiepartijen en drie oppositiepartijen een akkoord bereikt over de ambitieuze 
Klimaatwet. De uitstoot van broeikassen moet in 2030 teruggebracht zijn tot 49 procent van het niveau 
in 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95 procent gereduceerd zijn [KW). Een onderdeel hiervan 
.is het terugdringen van het gebruik van aardgas (018), het uitfaseren van het gasnet in de bebouwde 
omgeving [UG], en meer. De Wet voortgang energietransitie treedt op 1 juli 2018 in werking. 

Ik ben tevreden met deze positieve ambities en wetten. Het boren van nieuwe putten past niet in deze 
positieve ambities. Niet van de Klimaatwet, noch van de Wet Voortgang Energietransitie. Ik wil dat er 
geen nieuwe boringen worden uitgevoerd. De minister schrijft in paragraaf 7 .6.6 dat hij ontwikkelingen 
toejuicht die voor duurzame energie zorgen en het terugdringen van het gebruik van aardgas. Ik 
begrijp dat daar enige tijd voor nodig is. Ik begrijp het "kleine velden beleid" en de noodzaak om 
Groningen te ontzien. Maar het is duidelijk dat overheid, bedrijfsleven en burgers volle kracht door 
moeten met het afbouwen van gas en de transitie naar duurzame energie. Ik steun de gemeente 
Midden-Delfland die pleit voor geen nieuwe boringen, en de gemeente Vlaardingen die betwijfelt of de 
inzet in verhouding staat tot het resultaat. 

Ik wil de minister herinneren aan zijn uitspraak in zijn Kamerbrief 30 mei 2018 dat ook "de winning uit 
kleine velden in de afbouwfase [is] beland" [KB]. Ik ben blij dat in het regeerakkoord besloten is dat er 
deze kabinetsperiode geen nieuwe opsporingsvergunningen worden afgegeven voor gasvelden op 
land. Hetzelfde zou moeten gelden voor nieuwe boringen in bestaande gasvelden. 

Schade door bodemdaling 
In het gebied van de gaswinning Gaag-Monster, die al sinds de jaren 80 plaatsvindt, is de bodem 
inmiddels 13 centimeter gedaald. Deels door inklinking, deels door gaswinning. Het huidige 
winningsplan gaat uit van een verwachte extra daling van "minder dan 2 cm". Wij willen er op wijzen 
dat een gemiddelde is. De bodemdalingskaarten in het winningsplan laten zien dat er plaatselijk grote 
verschillen zijn. 
De adviezen en conclusies in het ontwerpinstemmingsbesluit baseren voornamelijk op de gemiddelde 
waarde van de extra bodemdaling. Echter, plaatselijk kan de extra bodemdaling groter zijn dan het 
gemiddelde. Dan ontstaat grotere impact op de waterhuishouding in het gebied, en grotere schade. 
Het ontwerpinstemmingsbesluit houdt hier te weinig rekening mee. 
Ik begrijp nogmaals de noodzaak om nog even door te gaan met de gaswinning uit bestaande kleine 
velden zoals Gaag-Monster. Maar dan zonder uitbreiding, dat wil zeggen zonder fracken (hydraulische 
stimulatie), en zonder nieuwe boringen. Uitbreiding maakt de bodemdaling nog groter. 
Zonder uitbreiding zal er nog steeds extra bodemdaling zijn. Plaatselijk kan deze groter zijn dan de 
verwachte "

< 2cm" van het winningsplan. Ik vraag mij af wie de kosten gaat dragen van schade door 
die extra bodemdaling. 

Fracking verbieden, ook "incidentele hydraulische stimulatie bij conven�ionele gaswinning" 
Ik ben tevreden dat de minister reeds heeft aangegeven dat "schaliegaswinning niet meer aan de orde 
zal zijn in Nederland" [KB]. Uitstekend. 

In de stukken wordt vaak genoemd dat het plan voor hydraulische stimulatie iets anders is dan fracken 
voor schaliegas, en dat er geen sprake zal zijn van bijvoorbeeld de beruchte Amerikaanse rampen. 

Wij begrijpen het verschil tussen enerzijds fracken voor schaliegas, en fracken in de vorm van 
"incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele gaswinning" zoals de NAM hier wil toepassen. 
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Fracken in de vorm van hydraulische stimulatie is inderdaad kleinschaliger, en de situatie ondergrond 
is hier anders. Maar er worden dezelfde soorten giftige chemicaliên toegepast. We lopen dezelfde 
soorten risico's bij de toepassing van de frackvloeistof, alsmede bij de verwerking van al het 
afvalwater vermengd met productiewater. Onze buurlanden en andere landen hebben een verbod op 
fracking, of in ieder geval een moratorium totdat lange termijn schadelijke effecten op mens en milieu 
definitief uitgesloten kunnen worden, of totdat alternatieve extractie technieken beschikbaar komen 
waar geen giftige chemische additieven toegevoegd worden aan de frackvloeistof. [WP]. 

Ik vraag de minister om een voorbeeld te nemen aan onze buren. Ik roep de minister op om ook een 
verbod uit te spreken voor de zogenaamde "incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele 
gaswinning·. Of tenminste een moratorium op te leggen. Ik wil dat alle vormen van fracking verboden 
worden wegens te grote en onbekend risico's voor mens, water, natuur en het milieu. 

Conclusie 

Het valt mij op dat de meeste studies en adviezen zich met name richten op de thema's bodemdaling 
en bodemtrilling, maar nauwelijks of niet het thema milieuvervuiling door schadelijke stoffen 
onderzoeken. Dit beïnvloedt ook het ontwerpinstemmingsbesluit. In de paragrafen 7.5 en 9.5 over 
natuur word de conclusie getrokken dat er geen nadelige effecten op water, natuur en milieu te 
verwachten zouden zijn door dit winningsplan. Maar deze conclusie is eenzijdig gebaseerd op 
beschouwing van effecten van de extra bodemdaling, en houdt te weinig rekening met de effecten van 
de giftige stoffen en de bijwerkingen van hydraulische stimulatie en affakkelen van gas. 

Het valt mij ook op dat de benodigde MER (milieu effect rapportage) ontbreekt in de aanvraag. 
Ik begrijp goed dat, zoals de minister in zijn Kamerbrief schrijft, "energieopwekking om compromissen 
[vraagt] die bijna iedere Nederlander raken" [KB]. Ik ben tevreden met de stappen die reeds 
ondernomen worden voor "een zo snel mogelijke transitie naar duurzame energie". Ik begrijp dat de 
afbouw van gas tijd vraagt. Ik begrijp het "kleine velden beleid" en de noodzaak om Groningen te 
ontzien. Ik vraag daarom ook niet naief om het winningsplan als geheel te stoppen. Maar zoals ik in 
deze zienswijze heb onderbouwd is het nodig om het ontwerpinstemmingsbesluit te wijzigen zoals 
hierboven beschreven en zoals hierboven samengevat onder het kopje "Samenvatting". 

Door deze wijzigingen aan te brengen, wordt een meer evenwichtig plan beschreven, waarin we het 
algemene belang van gaswinning uit kleine gasvelden dienen, en tegelijk de lokale en persoonlijke 
schade voor mens, milieu en toekomst beperken. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage; 
• Geraadpleegde bronnen (pagina 8 t/m 10) 
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BIJLAGE: GERAADPLEEGDE BRONNEN 

Allereest het gehele dossier rondom "Aanvraag winningsplan Gaag-Monster", inclusief het 
ontwerpinstemmingsbesluit (018) en de adviezen van de Mijnraad, Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM), TNO, Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb), provincie Zuid Holland, gemeentes 
(Maasluis. Midden-Delfland, Rotterdam, Vlaardingen, Westland), hoogheemraadschap Delfland, en 
Rijkswaterstaat (geraadpleegd 22 juli 2018): 
https //www nloq nl/ter-inzaqe-qaag-monster 

Online informatie van de NAM (geraadpleegd 22 juli 2018): 

[NAM-HS1] 
Hydraulisch stimuleren: wat en waarom 
https //www nam nl/techniek-en-1nnovat1e/frack1nq-more-effic1ent-qas-product1on/frackinq-wat-en
waarorn html 

[NAM-HS2] 
Hydraulisch Stimuleren in de praktijk 
https.//www. nam n l/tech n 1ek-en-i n novat1e/fracki nq-more-efficient=gas-prod uction/fracki nq-in-de
pra k t11k html 

[NAM-OV] 
Optimalisatie en veiligheid 
https .//www nam. nl/tech n 1ek-en-1 n novat1e/frackmg-more-effic1ent=gas-product1on/opt1malisat1e-en
ve il iq heid html 

[NAM-SB] 
Schets bovengronds 
https //www nam. nl/tech n 1ek-en-1 nnovabe/frackmq-more-efficient-gas-product1on/optirnahsatte-en-
ve il ig heid/ jcr content/par/relatedtop1cs.stream/1492165562199/2c2fd97 a0a2b5df3ba5ceda44057 e49 
8460098c0f6f9f44123b400265b992a65/optimalisennq-aardqasproductie-bovenqrond pdf 

[NAM-SM] 
Speciale milieumaatregelen 
https //www nam nl/veihqhe1d-m1lieu-en-schade/miheu/spec1ale-milieumaatregelen html 

[NAM-SO] 
Schets ondergronds 
https·/ lwww nam n l/tech n iek-en-i nnovat1e/frack mq-more-effic1ent-qas-prod uction/frackinq-1 n-de-
prakti 1k/ 1cr content/par/relatedtop1cs.stream/1492165558855/6778f2130998e4a066ad0dbcb0fbd80b 
141 bd1 ba686e4abb5f88f9c9494ff9b9/optimalisenng-aardqasproduct1e-onderqrond pdf 

[NAM-MER] 
Milieueffectrapportage Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 
h ttps.//www. nam. nl/tech n 1e k-en-1 nnova t1e/watenn 1ect1e-in-twen te/down loads-waterm1ect1e-
twente/ 1cr content/par/expandablel1st/expandablesect1on 1097108997. stream/14 7 4581066960/a91 f 

45887959a0f83c535df737 a5399db98e 7 cffeeb4 77851 f2e213480c55ac5/rapport-ii1-milieueffecten pdf 

Overige bronnen: 

[AA] 
Ook bij kleine gasvelden heerst angst voor aardbevingen 
httos //www volkskrant nl/nieuws-achterqrondfook-b11-kleine-gasvelden-heerst-anqst-voor
aardbev1ngen-b44bd8cb/ 
19juni 2018 
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[BK] 
Wat is het broeikaseffect? 
https.//www.m11ieucentraal nl/khmaat-en-aarde/klimaatverandering/wat-is-het-broeikaseffect/ 
Geraadpleegd 22 juli 2018 

[FN] 
Fracking in Nederland 
https.//goedkopeenergieengas.nl/energie/frack1ng/ 
Geraadpleegd 22 juli 2018 

[GF] 
Green Fracking? 5 Technologies for Cleaner Shale Energy 
https//news nationalaeoaraph1c com/news/enerqy/2014/03/140319-5-technoloqies-for-qreener
fracking/ 
21 maart 2014 

[HA] 
Hydrofracking Alternatives 
http.//solvingep2014 weebly.com/hydrofracking-alternatives html 
Geraadpleegd: 22 juli 2018 

[IA] 
De onrust over diepe afvalwaterinjectie is terecht 
https //www volks krant nl/columns-opinie/de-onrust-over-diepe-afva lwaterin1ectie-is-terecht-b 1 bae5f6/ 
27 januari 2015 

[KH] 
lnventory and Analysis of hydraulically fractured wens in the Dutch on- and offshore 
https.//www ebn nl/wp-content/uploa.ds/2017/11 /Kns-Hopstaken-lnventory-and-Analysis-of
hydraulically-fractured-wells-1n-the-Dutch-on-and-offshore pdf 
Kris Hopstaken, 1 juli 2013 

[KB] 
Kamerbrief over gaswinning uit kleine velden 
https .//www n1ksoverheid n l/bmanes/njksoverhe1d/docu menten/kamerstukken/2018/05/30/kamerbnef
over-gaswmning-uit-kle1ne-velden/kamerbrief-over-gaswinn mg-uit-kleine-velden pdf 
30 mei 2018 

[KW] 
Brede steun voor Klimaatwet: 95 procent C02-reductie 
https.//www.nrc.nl/nieuws/2018/06/27/brede-steun-voor-khmaatwet-49-procent-co2-reduct1e-a1608134 
27juni 2018 

[NB] 
Advies provincie Noord Brabant inzake winningsplan Loon op Zand / Loon op Zand-Zuid 
http //nloq nl/cmis/browser?id=c299c310-4949-4 7 ed-92a1-66859b 70eb41 
14 november 2017 

[PM] 
Olie- en Gasportaal Milieudefensie 
htto //qeo solut1ons/ol1eenqasportaal/ 
Geraadpleegd: 27 juli 2017 

[RK] 
Ridderkerk zegt met Groningen in achterhoofd nee tegen gaswinning klein veld 
https·//www ebn nl/ridderkerk-zeat-met-qrornnqen-1n-achterhoofd-nee-teaen-qasw1nrnnq-klein-veld/ 
6 februari 2015 
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[RUG] 
Fracken 
https://www.ukrant.nl/maqazine/kenners-fracken-2/ 
26 april 2018 

[SD] 
Reducing the environmental impact of hydraulic fracturing through design optimisation of 
positive displacement pumps 
https //www sciencedirectcom/sc1ence/art1cle/p11/S0360544216312579 
15 november 2016 

[SK] 
Winning schaliegas VS veroorzaakte aardbevingen 
https.//www trouw. nl/groen/winn1ng-schaliegas-vs-veroorzaakte-aardbev1ngen-ad7 d43f7 / 
5 januari 2015 

[SW] 
Skipping the Water in Fracking 
https /lwww technologyreview com/s/g 12656/skippmg-the-water-m-frackinq/ 
22 maart 2013 

[UG] 
Ministeriële regeling concretiseert de uitfasering van gas in de gebouwde omgeving 
https://www omgevinqsweb nl/nreuws/mrnrstenele-reqelmq-concretise�rt-de-uitfaserinq-van-gas-în-de
gebouwde-omgevmg 
1 juni2018 

[WF] 
Waterschap: niet fracken bij Waalwijk om gas te krijgen 
https.//www.bd.nl/waalwijk/waterschap-niet-fracken-bij-waalwijk-om:Qas-te-kri1gen-ae7f3a3d/ 
14juni 2018 

[WW] 
Advies gemeente Waalwijk betreffende winningsplan Waalwijk-Noord 
http /Inlog nl/cmrs/browser?id=ae743d2d-e558-4b39-a822-6f91dcec6018%3B1 0 
Geraadpleegd: 22 juli 2018 

(WP] 
Hydraulic fracturing by country 
https://en wikipedia orq/wiki/Hvdraulic fracturiri_g_ by countrv 
Geraadpleegd: 22 juli 2018 

[ZH] 
Advies gemeente Zuidhorn winningsplan Pieterzijl-Oost 
https //www zuidhorn nl/bestuur-en-
organisatie/raadsvergaderingen 41123/agenda/gemeenteraad 16003/06a2-adv1es-wmnmgsplan
preterzijl-oostpdf 860842 pdf 
8juni 2017 
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Nederlandse Aardolie Maatschappii B.V. 

Minister van Economische Zaken 
lnspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Betreft: Zienswijze winningsplan "Gaag-Monster" 

Uwe Excellentie, 

1. Inleiding 

10 AUG 2018 

Uw ref.: 

Brief ref.: EP201808200945 

Datum: 8 augustus 2018 

NAM heeft op 2 augustus 2017 een wijziging van het winningsplan Gaag-Monster ingediend. Op 28 juni 

0054 

jl. hebt u het ontwerp-instemmingsbesluit voor dit winningsplan ter inzage gelegd, en belanghebbëridê-n·in 
�g�g.�J.�Jl�!:!.�:�g��j:lq�o�rn-�en.?le:.IJ§.YYJj;zeJernern"en."tiet dpetNAM. de,ug_�-9at-u,k4nt-'instemmen· met,het�-��-

gewijzigde winningsplan. NAM ziet echter aanleiding om een zienswijze te nemen op het ontwerp-
instemmingsbesluit in het bepaalde in artikel 2 ("bouwkundige opname"). 

ll. Bouwkundige opname in ontwerp-instemmingsbesluit 

In artikel 2 van het ontwerp-instemmingsbesluit wordt - kort gezegd - bepaald dat NAM binnen twaalf 
maanden na inwerkingtreding van het (definitieve) instemmingsbesluit een opname van de bouwkundige 
staat dient uit te voeren van een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige 
bouwwerken. Het artikel geeftals reden hiervoor dat deze bouwkundige opname nodig is "om eventuele 
toekomstige mijnbouwschade aan gebouwen beter te kunnen vaststellen". 

NAM heeft moeite met dit artikel omdat het vooralsnog onduidelijk is welke rol bouwkundige opnames 
spelen in eventuele schadeafhandeling: 

a. Bouwkundige opnames tonen niet objectief mijnbouwschade aan. 
b. Er is (nog) geen schadeprotocol voor kleine velden dat gebruik maakt van· bouwkundige 

opnames. 

Deze redenen zal NAM in het navolgende.verder toelichten. 

ll. a Bouwkundige opnames tonen niet objectief mijnbouwschade aan 

NAM begrijpt de zorgen rond schade en de wens om in de toekomst eenvoudiger duidelijkheid te hebben 
over schadeoorzaak. Het gebruik van een bouwkundige opname ("nulmeting") zou hierbij een rol kunnen 
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spelen. Echter, op dit moment is nog niet gedefinieerd wát een representatieve bouwkundige opname is 

. en aan welke vereisten een dergelijke bouwkundige opname zou moeten voldoen. Zonder duidelijke 
standaarden en een bewezen methodiek, is de bouwkundige opname vooral een momentopname waaruit 
niet zonder meer kan volgen dat bepaalde schade die nadien is opgetreden, ook mijnbouwschade is. 
Zolang onduidelijk is wat een bouwkundige opname exact is, acht NAM het bezwaarlijk dat het 
instemmingsbesluit de indruk wekt dat met een opname mijnbouwschade wordt vastgesteld. 

11.b Er is (nog) geen schadeprotocol voor kleine velden dat gebruik maakt van bouwkundige opnames 

In februari 2018 heeft de Technische commissie bodembeweging ('Tcbb") een verkenning gepubliceerd 

over 'een uniforme en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland'. In deze verkenning 

zijn de contouren geschetst voor de afhandeling van mijnbouwschade. Als aspect dat nadere studie en 

uitwerking verdient, identificeert de Tcbb expliciet "instruc�ies voor de inventarisatie. en beoordeling. van 
gebiedskenmerken en de aanwezige bebouwing (nulmetingen)". Op basis van deze verkenning hebt u in 

uw brief van 30 mei jl. aan de Tweede Kamer toegelicht dat u onderzoek zal doen naar een 

schadeafhandeling onder publieke regie. In de 'Kleineveldenbrîef van dezelfde datum stelt u vast dat u 
na de zomer op basis van een nog te verschijnen (nader) Tcbb-advies verder zal bezien op welke'wijze 

uitvoering moet worden gegeven aan nulmetingen. 

Naar de indruk van NAM is het niet zinvol of zelfs contraproductief om bouwkundige opnames te 
verrichten voordat dit onderzoek is afgerond en uit het onderzoek is gebleken óf bouwkundige opnames 
bij kunnen dragen aan het vaststellen van mijnbouwschade en zo ja, welke randvoorwaarden dan aan die 
bouwkundige opnames moeten worden gesteld. Deze randvoorwaarden zouden vervolgens (mits 
bouwkundige opnames door de Tcbb als bruikbaar instrument worden beoordeeld) kunnen worde!J 

opgenom�n in een door de Minister opgesteld schadeprotocol. Kortom, pas als is vastgesteld in een 
. - protoe:ol rond.s-ahadeafhandeling·dat en-hoe·een'bouwkundige·opname-<;>bjectief-mijnbouwsctiade kan 

aantonen, is het een bruikbaar instrument. Daarbij merkt NAM ook op dat tot op heden nog nooit 

bouwkundige opnames zijn gebruikt om mijnbouwschade aan te tonen. 

Het voorgaande betekent echter niet dat NAM geen oog heeft voor het wegnemen van de zorgen rondom 
schade aan gebouwen door mijnbouwactiviteiten. NAM stelt daarom voor dat als in het definitieve 
instemmingsbesluit een bepaling wordt opgenomen over het (eventueel) verrichten van bouwkundige 
opnames, aansluiting te zoeken bij een toekomstig schadeprotocol of andere (onafhankelijke) regeling 

waarin nut en noodzaak van bouwkundige opnames zijn vastgesteld. 

NAM verzoekt u daarom artikel 2 te schrappen, dan wel aan te·passen tot 

"Teneinde eventuele zorgen rond mijnbouwschade aan bouwwerken door de gaswinning op basis van 

het winningsplan Gaag-Monster weg te nemen, spant het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

zich in om een landelijk schadeprotocol op te stellen. Indien als onderdeel van dit protocol wordt 

vastgesteld hoe mijnbouwondernemingen bouwkundige opnames dienen te verrichten naar aanleiding 

van (bijvoorbeeld) een instemmingsbesluit, zal NAM binnen twaalf maanden na de dag dat dit protocol 

gepubliceerd is een plan van aanpak overeenkomen met de gemeenten, om uitvoering te geven aan 

mogelijke bouwkundige vooropnames, voor zover deze beschreven staan in het schadeprotocol." 
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111. Conclusie en afsluiting 

Gelet op het voorgaande, verzoekt NAM u in het instemmingsbesluit niet de verplichting tot het uitvoeren 
van een representatieve bouwkundige opname op te nemen, dan wel het artikel 2 aan te passen 
overeenkomstig het voorstel zoals in deze zienswijze opgenomen onder 11.b. 

Hoogachtend, 
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