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Woord vooraf
Van donderdag 10 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 2019 lag het ontwerpinstemmingsbesluit voor het ‘WINNINGSPLAN BLIJA’ 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 Blija?
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) heeft een verzoek tot instemming met het
winningsplan Blija voor gaswinning ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het
winningsplan betreft de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuid en Blija-Zuidoost, gelegen binnen
het gebied van de winningsvergunning Noord-Friesland. Geografisch gezien liggen de gasvelden in de
provincie Fryslân, in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland en in het verzorgingsgebied van
het Wetterskip Fryslân.
Sinds 1985 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Blija-Ferwerderadeel, sinds 2001 uit het gasveld
Blija-Zuidoost en sinds 2012 uit het gasveld Blija-Zuid. Het winningsplan Blija betreft een wijziging van
het vigerende winningsplan voor gaswinning uit deze 3 gasvelden. De redenen voor wijziging zijn het
verlengen van de duur van de winning van de gasvelden en een actualisatie van de
productieprognose en het boren van nieuwe putten waarbij de NAM hydraulische stimulatie wil
toepassen. De operator geeft in het winningsplan aan te verwachten gas te kunnen produceren uit
het gasveld Blija-Zuid tot in 2035, voor het gasveld Blija-Ferwerderadeel tot in 2049 en voor het
gasveld Blija-Zuidoost tot in 2050.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Blija is, zoals voorgeschreven in de Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan
de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de
Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte
adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende
stukken die ter inzage lagen.
Zienswijzen en reacties
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 35 zienswijzen
binnengekomen (waarvan 31 uniek) en 3 reacties van overheden. De zienswijzen en reacties zijn
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van

http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.

Registratie en verwerking
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden
opgezocht.
Verdere procedure
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reacties wordt aangegeven of en
hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Een belanghebbende die op het
ontwerp van een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija voor
gaswinning, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het
winningsplan Blija voor gaswinning ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Blija?
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) heeft een verzoek tot instemming met het
winningsplan Blija voor gaswinning ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het
winningsplan betreft de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuid en Blija-Zuidoost, gelegen binnen
het gebied van de winningsvergunning Noord-Friesland. Geografisch gezien liggen de gasvelden in de
provincie Fryslân, in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland en in het verzorgingsgebied van
het Wetterskip Fryslân.
Sinds 1985 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Blija-Ferwerderadeel, sinds 2001 uit het gasveld
Blija-Zuidoost en sinds 2012 uit het gasveld Blija-Zuid. Het winningsplan Blija betreft een wijziging van
het vigerende winningsplan voor gaswinning uit deze 3 gasvelden. De redenen voor wijziging zijn het
verlengen van de duur van de winning van de gasvelden en een actualisatie van de productieprognose en het boren van nieuwe putten waarbij de NAM hydraulische stimulatie wil toepassen. De
operator geeft in het winningsplan aan te verwachten gas te kunnen produceren uit het gasveld
Blija-Zuid tot in 2035, voor het gasveld Blija-Ferwerderadeel tot in 2049 en voor het gasveld BlijaZuidoost tot in 2050.

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

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt vanaf 10 januari 2019 het ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de
volgende locaties:
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•
•
•

Gemeentehuis Ameland, Jelmeraweg 1 te Ballum
Gemeentehuis Noardeast-Fryslân, Koningstraat 13 te Dokkum
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit?
U kunt van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit
met het winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen
van het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt
hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten
Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit 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 Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze
procedure niet geaccepteerd.

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

Wilt u meer weten?
Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00u tot 12.00u contact
opnemen met dhr. M. Claasen (tel.: (070) 379 6132).
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 8 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 20.
Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN BLIJA’
Registratienummer
GW07-OIB-0001
GW07-OIB-0002
GW07-OIB-0003
GW07-OIB-0004
GW07-OIB-0005
GW07-OIB-0006
GW07-OIB-0007
GW07-OIB-0008
GW07-OIB-0009
GW07-OIB-0010
GW07-OIB-0011
GW07-OIB-0012
GW07-OIB-0013
GW07-OIB-0014
GW07-OIB-0015
GW07-OIB-0016
GW07-OIB-0017
GW07-OIB-0018
GW07-OIB-0019
GW07-OIB-0020
GW07-OIB-0021
GW07-OIB-0022
GW07-OIB-0023
GW07-OIB-0024
GW07-OIB-0025
GW07-OIB-0026
GW07-OIB-0027
GW07-OIB-0028
GW07-OIB-0029
GW07-OIB-0030
GW07-OIB-0031
GW07-OIB-0032
GW07-OIB-0033
GW07-OIB-0034

Zienswijzenummer
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011 (+ 4 identiek)
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021

Reactienummer

R022
0023
R024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
R033
0034
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen
Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN BLIJA’
Zienswijze- / reactienummer Organisatie
R022
Gemeente Noardeast Fryslân, College van Burgemeester en Wethouders,
KOLLUM
0018
LTO Noord, DRACHTEN
0034
LTO Noord, Vestiging Drachten, DRACHTEN
0014
Maatschap, HEGEBEINTUM
0021
Maatschap, HOLWERD
0028
Melkveehouderij, REITSUM
R033
Provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten, LEEUWARDEN
0005
Stichting Fêste Grûn (Noardeast-Fryslân), BRANTGUM
0032
Van der Sluis, Van der Zee & Kalmijn Advocaten, LEEUWARDEN, namens Stichting
Bodembeweging Friesland, HARLINGEN
0023
Vereniging Dorpsbelang Blije en omgeving, BLIJE, mede namens Dorpsbelang
Holwerd; Dorpsbelang Ternaard; Dorpsbelang de Flieterpen; Dorpsbelang
Marrum-Westernijkerk; Milieudefensie; Feste Grun; Ternaard foar de Wyn;
Urgenda; Grootouders voor het Klimaat; Laat Fryslan niet zakken; S!N Noardeast
Fryslan; PvdA Noardeast Fryslan; CDA Noardeast Fryslan; FNP Noardeast Fryslan;
Gemeentebelangen Noardeast Fryslan; SP statenlid Provincie Fryslan; Van Graan
naar Banaan
0019
Waddenvereniging, HARLINGEN
R024
Wetterskip Fryslân, Dagelijks Bestuur, LEEUWARDEN
0027
Wonen Noordwest Friesland, SINT ANNAPAROCHIE
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Reactie R022, R024, R033
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R022

GEMEENTE

NOARD
-cAsrFRYS
LÄN

De Minister van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. lnspraakpunt wlnningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Uw brief van:
Uw kenmerk:

9 januari 2019
DGKE-W0/18204086

Ons adres:
Ons telefoonnr:
Ons whatsapp nr:
Ons e-mailadres:
Ons kenmerk:

Postbus 13,
9290 AA Kollum
(0519) 29 88 88
(06) 120 830 46
info@noardeasHryslan.nl
2018-Z75733JZ7 4615

Website:

www.noardeast-fryslan.nl

Behandeld doOI':
Bljlage(n):
Datum:

18februari2019

Onderwerp: zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit wlnningsplan BLIJA

VERZONDEN 1 g FEB
ZOîS
Geachte heer Wiebes,

In reactie op uw bovenaangehaald ontwerp-besluit tot instemming met de wijziging van het winningsplan
BLIJA dienen wij hierbij onze zienswijze daarop in.
Eerder hebben de voormalige gemeenten Ferwerderadie
. l en Dongeradeel bij brief van 22 mei 2018 gebruik
gemaakt van de gelegenheid om in dezen een advies te geven over de onderliggende aanvraag van de
NAM. Daarin kwamen wij - gebaseerd op het zogeheten Fries Manifest, zijnde een manifest van de Friese
overheden over gas- en zoutwinning - tot een kritische opstelling over dit initiatief. De gronden die aan dat
advies ten grondslag hebben gelegen wensen wij hierbij als herhaald te beschouwen, waarbij we ze tevens
aanmerken als onderdeel van onze zienswijze.
In aanvulling daarop gaan wij nog op de navolgende punten in, daarbij in zekere mate de paragraafindeling
van uw ontwerp-besluit volgend.
Planmatigbeheer.
In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt - bij de paragraaf 'Planmatig beheer' - nader ingegaan op het
element hydraulische putstimulatie. U komt bij de beoordeling daarvan tot de stelling dat de NAM de risico's
en de beheersmaatregelen van dit element voldoende adresseert, zij het dat u daarin een gelaagdheid
aanbrengt.
Omdat in dezen nog niet alle informatie beschikbaar is over de toepassing van lnjectiedruk, moet de NAM
voor aanvang van deze stimufatievorm een werkprogramma ter goedkeuring voorleggen aan de inspecteur
generaa1 der mijnen. Eerst in zo'n werkprogramma worden de details (druk, samenstelling en volumes van
de vloeistoffen) duidelijk. De inspecteur-generaal kan - na toetsing ervan op de veiligheid voor mens en
milieu - dan toestemming verlenen.
Zo'n publiek beladen onderdeel blijft dan verder uit beeld van de lokale overheden, alsook van de bevolking,
terwijl de lading van 'fracking' groot is. Zo zijn er in beginsel risico's aan verbonden - hoe klein die dan ook
door u geschetst worden, draagt het bij aan een verhoogd onveiligheidsgevoel van onze inwoners en voedt
het. juist ook door die gelaagdheid In de toestemmingsvormen, het wantrouwen over d e gevolgen van het
ingrijpen in de diepere ondergrond en de processen die daar bij betrokken zijn.
Gekeken naar nut en noodzaak menen wij dat - tegen de achtergrond van onze kritische opstelling ten
aanzien van de verdere uitnutting van de in onze gemeente gelegen klejne gasvelden - juist deze specifieke
techniek achterwege kan blijven. Als de natuurlijk uitstroom van gas bij het reguliere boorproces niet
voldoende is, dan zij dat zo; een verdere vergroting van de risico's lijkt ons niet noodzakelijk, temeer daar
het zo zal zijn dat ongeveer een derde van de gebruikte chemicaliën in de grond zal achterblijven, daarmee
een probleem voor de generaties na ons achterlatende.

9 van 182

R022
Bij dit alles wegen wij ook af dat de toepassing van 'fracking' het imago van de bovengrond met (dorps-)
bebouwing dusdanig negatief beïnvloedt dat het sowieso raakt aan de beleving van een gebied en daarmee
ook aan de waardebepaling van de daarin gelegen opstallen.
Als hydraulische putstimulatie ook nog eens geplaatst moet worden in de context dat de NAM voor het
scenario van een hoog rendement gaat, dan is er onzes inziens veel te zeggen voor een beperking van de
gevraagde verlengde winningsduur uwerzijds, bijvoorbeeld een beperking tot 2035. Op die wijze zou ook de
voortgang van de gaande energietransitie tijdens die looptijd beter in het spectrum van energievoorziening,
waaronder nadrukkelijk de alternatieve energievormen, betrokken kunnen worden.
Bij dit onderdeel willen wij dan ook nog nadrukkelijk wijzen op het aspect verzilting dat zich al voltrekt in de
binnenlands gelegen kustranden van ons grondgebied. Juist in die gebieden is er een hoog percentage
akkerbouwbedrijven, dat gebaat is bij kwalitatief hoogwaardige grond; deze vorm van agrarische
onderneming is van groot belang voor de regio. Als door gaswinning de mate van verzilting al toeneemt,
mag het duidelijk zijn dat verdere bezwaring van de grondkwaliteit door toepassing van hydraulische
putstimulatie - ook alleen al de dreiging ervan- ongewenst is. De betreffende beroepsgroep maakt zich dan
ook begrijpelijkerwijs terecht zorgen door deze ontwikkeling.
Bodemdaling.
In de paragraaf 'Bodemdaling' wordt duidelijk dat het Wetterskip Fryslän constateert dat het gebied dat door
de bodemdaling wordt beïnvloed gaandeweg aanzienlijk wordt uitgebreid. Dat feit plaatst het Wetterskip voor
het feit dat er nadere - mogelijk ingrijpende - beheersmaatregelen moeten worden genomen. Hoewel deze
specifieke taak belegd is bij het Wetterskip, mag duidelijk worden dat zulks ons ook verontrust. Het raakt
immers ook aan de primaire waterkering. Nu de mijnbouwwetgeving veiligheid als criterium hanteert, stellen
wij dat zulks ook tot een redenering om af te zien van instemming zou kunnen leiden.
Schade.
De paragraaf 'Schade door bodembeweging' kijkt - in een zeker samenstel - terug op de voorgaande
paragrafen 'Bodemdaling' en 'Bodembeweging', zulks specifiek voor wat betreft de mogelijke negatieve
effecten daarvan.
Zowel bodemdaling als bodemtrilling worden door u - op basis van de ingewonnen technische adviezen gecategoriseerd als vallende in de laagste risicocategorie. Vanuit die stelling volgt de inschatting dat het
risico op schade aan opstallen dan ook als laag is aan te merken, waarna al vrij snel wordt overgegaan op
de constatering dat, mocht schade zich desondanks voltrekken, wettelijk is voorzien in een
schadeafwikkeling voor rekening van de NAM. Aansluitend schetst u het beeld dat aan verbetering van het
schadeproces wordt gewerkt; in de ogen van veel betrokken geen overbodige luxe. Zo is er een landelijk
schadeprotocol in de maak, dat een leidraad voor een onafhankelijk commissie mijnbouwschade zal gaan
vormen. U volgt ons daarbij in ons appèl om schadeclaims (van relatief beperkte omvang) ruimhartig te
beoordelen en snel en efficiënt af te handelen. Ons stevige pleidooi om - evenals dat in de Groningse
situatie het geval is - de omgekeerde bewijslast alhier van toepassing te verklaren honoreert u echter niet. U
motiveert dat vanuit, onder andere, de omvang van de Groningse problematiek. Dat wijst er op dat u in de
kwantiteit van de schadeclaims redeneert. Voor een tegengestelde redenatie zou - zeker in dezen - ook
ruimte kunnen zijn. Daar waar gesteld wordt dat de parameters voor de kans op schade in de laagste
categoriën vallen, zou er in beginsel sprake kunnen zijn van een relatief beperkt aantal schadeclaims. Vanuit
dat gegeven, maar meer nog vanuit het gelijkheidsbeginsel, zou er onzes inziens nog steeds alleszins ruimte
zijn om deze maatregel bij deze aanvraag en aansluitende besluitvorming ook voor te schrijven. Het zou
naar onze inschatting de beleving van deze ingreep bij onze bevolking aanzienlijk verbeteren.
Gesproken over die beleving brengen wij nogmaals in dat zaken als een 0-meting aan de woningen/gebou
wen, de installatie van tiltmeters, het regelmatig doen van herhalingsmetingen in hoge mate bij kunnen
dragen aan het veiligheidsgevoel van de bewoners van het gebied. Uw standpunt dat zulke maatregelen
maar van beperkte betekenis zijn vinden wij te kort door de bocht. Ons is de betekenis en uitwerking van uw
alternatief - het bijplaatsen van versnellingsmeters - in dit verband ook nog onvoldoende duidelijk. Uitlezing
van die versnellingsmeters is voorts een expertise die bij de NAM wordt betegd en - in tegenstelling tot de
door ons voorgestelde maatregelen - niet of nauwelijks navolgbaar is door de bevolking.
Communicatie.
In eerdergenoemd advies hebben wij sterk gepleit voor een verbetering van de communicatie over de
gaswinning. Van met name de Vereniging van Dorpsbelang Blije e.o. en de Werkgroep Gaswinning Blije
hebben wij recentelijk vernomen dat zij allesbehalve tevreden zijn over de (wijze van) communicatie, en wel
wat betreft de tijdige aankondiging der dingen, maar ook ten aanzien van de inhoud.

-2-
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Uw opzet in de vorm van een infomarkt in MFA Fjildsicht te Blije op 16 januari jl. hebben Dorpsbelang Blije
en de Werkgroep NAM niet gebracht wat zij zochten zodat er nog steeds veel vragen en zorgen in het dorp
leven. Zo misten zij een eenduidige informatieverstrekking, zelfs in die mate dat er verwarring is ontstaan
omdat bij de ene stand andere informatie werd gegeven dan bij de andere stand. Ook meldden zij dat zij te
laat ingeseind zijn over wat er precies stond te gebeuren. Op die manier hebben zij geen invloed meer
kunnen uitoefenen op zaken betreffende de (wijze van) communicatie. Het spreekt voor zich dat zulks
geenszins bijdraagt aan enige acceptatie van gaswinning hoe dan ook.
Ook misten zij in deze opzet de optie om collectief te reageren. Dat gemis heeft er overigens toe geleid dat
er op 23 januari jl. andermaal een breed opgezette, openbare informatiebijeenkomst in het MFA Fjildsicht is
belegd om de gevoelens van zorg te delen; er was daarbij sprake van een grote opkomst. Door Dorpsbelang
Blije e.o. is uw ministerie gevraagd om aldaar nogmaals explicatie te doen van met name de technische
processen met betrekking tot bodembeweging. Anders dan wij juist bepleit hadden met betrekking tot een
verbeterd communicatieproces, is dat verzoek uwerzijds afgewezen onder verwijzing naar de reeds geboden
mogelijkheden op eerder genoemde informatiemarkt. Het mag duidelijk zijn dat zulks frustrerend werkt en
zelfs contra-productief. Dit alles raakt ook aan onze oproep om de communicatie in dergelijke processen
aanmerkelijk te verbeteren.
Evenwichtige verdeling lusten en lasten.
Ons appèl op een betere verdeling tussen de lusten en lasten in een winningsgebied komt aan bod in de
paragraaf 'Overige adviezen'. Dat appèl is gedaan vanuit onze overtuiging dat de leefbaarheid en de
economisch vitaliteit in deze regio op peil moeten blijven, minimaal het huidige peil, maar sterkere
leefbaarheidsimpulsen zouden in een gebied waar de krimpproblematiek zich aandient ook zeker op zijn
plaats zijn.
In de communicatie met de Tweede Kamer is er uwerzijds toegezegd dat u, in samenwerking met de
energiesector, overheden en maatschappelijke organisaties die lusten- en lastenverdeling nader te
verkennen. In het ontwerp-instemmingsbesluit meldt u dat de brancheorganisatie van de
mijnbouwmaatschappijen, de NOGEPA, ter zake een gedragscode heeft uitgebracht over een evenwichtiger
verdeling van de lusten en lasten. Hoewel in die opzet de baathebbende (in sommige opties ook de
veroorzaker) wordt geadresseerd, zou deze materie in onze visie directiever van uw kant kunnen worden
ingestoken. De mate van vrijblijvenheid op dit stuk van zaken sluit niet langer aan bij de maatschappelijke
beleving van de balans in de woon- en leefomgeving.
Samenvatting.
Wij herhalen de punten van ons eerdere advies, zoals weergegeven in onze brief van 22 mei 2018.
Als hydraulische putstimulatie nodig is voor de variant van "hoog rendement", stellen wij dat wij daar geen
voorstander van zijn en bepleiten in dat verband eerder een verkorting van de verlengingsduur van het
winningsplan, zodat gedurende die looptijd de voortgang van de energietransitie ingebed zouden kunnen
worden.
De eventuele gevolgen van bodemdaling op het gebied, maar met name op de primaire zeekering baren ons
zorgen. Wij sluiten ons dan ook aan bij het advies van het Wetterskip Fryslän.
Ingeval van schadegevallen aan opstallen staan wij op de toepassing van de zogeheten "omkering van
bewijslast", zoals dat ook in de buurprovincie wordt gehanteerd.
Het veiligheidsgevoel van de bewoners van een winningsgebied kan en moet vergroot worden door gebruik
te maken van 0-metingen, tiltmeters en herhalingsmetingen.
De communicatie vanuit uw ministerie over dergelijke ingrijpende processen kan en moet aanmerkelijk
verbeterd worden, zoals wij eerder ook al bepleit hebben.
Het bewerkstelligen van een betere lusten- en lastenverdeling door gaswinning in onze regio moet in uw
procedure dan ook een stelliger vorm krijgen. Voor mijnbouwmaatschappijen moet de vrijblijvenheid daarin
aanmerkelijk worden verkleind.
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Wij zien uw reactie op het bovenstaande met belangstelling tegemoet.

rs. H. H. Apotheker
Burgemeester
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Leeuwarden, 18 februari 2019

Bijlage(n): o

Ons kenmerk: WFN1902046

Tel:

Cluster Plannen

Onderwerp:
Zienswijze winningsplan Blija

Geachte heer Wiebes,
Naar aanleiding van het gaswinningsplan Blija van 20 november 2017, hebben wij bij brief van 29
mei 2018 (kenmerk WFN1805618) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om advies uit te brengen.
Conclusie daarvan was dat wij u adviseerden om niet in te stemmen met uitbreiding van de
gaswinning. Vervolgens hebben wij op 9 januari 2019 uw ontwerp-instemmingsbesluit (hierna
ontwerp) ontvangen waarin u, onder het stellen van enkele voorwaarden, instemt met het
winningsplan Blija. Dit ontwerp is aanleiding om met deze brief onze zienswijze onder uw
aandacht te brengen.
Algemeen
In ons reeds aangehaalde advies hebben wij naar voren gebracht dat het bestuur van Wetterskip
Fryslän principieel tegen nieuwe gaswinning is. Wij zijn van mening dat volop moet worden
ingezet op de transitie naar duurzaamheid en dat een verdere ontwikkeling van gaswinningen
daar niet aan bijdraagt. In uw ontwerp wordt weliswaar het beleid met betrekking tot
gaswinningen beschreven en aangegeven dat het gas goed winbaar is, maar desondanks missen
wij een onderbouwing van de noodzaak om de bestaande winningen aan de kust bij Blija uit te
breiden. Zelfs met nieuwe boringen en hydraulische stimulatie (fracking).
Hydraulische stimulatie
Ten aanzien van de hydraulische stimulatie het volgende. In verband met mogelijke risico's voor
bodem en grondwater zijn wij van mening dat deze methode sowieso achterwege zou moeten
blijven. Los daarvan is in het ontwerp voor hydraulische stimulatie een interne
toestemmingsprocedure beschreven. Wij zijn daarbij van mening dat voorafgaand aan een
hydraulische stimulatie, als dat wel tot de mogelijkheden behoort, voor een ieder kenbaar zou
moeten zijn welke risico's voor dat concrete geval zijn geïdentificeerd, wat de daarbij behorende
beheermaatregelen zijn en hoe die door het bevoegd gezag zijn beoordeeld.

Fryslänplein
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Bodemdaling en -trilling
Gaswinning veroorzaakt bodemdaling en risico's op bodemtrilling. De winning bij Blija is hierop
geen uitzondering. Wij hebben in ons advies onder andere naar voren gebracht dat het
bodemdalingsgebied door samenloop van diverse gaswinningen aanzienlijk wordt uitgebreid. In
het gebied wordt ook meer bodemdaling (circa 8 cm) verwacht dan door de daling van de nog
voorziene gaswinning uit Blija sec (ingeschat op 4 cm daling). In het ontwerp wordt dit niet
bestreden maar missen wij een inhoudelijke reactie. Bijvoorbeeld in de vorm van een nadere
analyse van de toename van mogelijke risico's en de gevolgen hiervan voor de waterveiligheid, de
waterinfrastructuur en mogelijke maatregelen om hier mee om te gaan. Wij kunnen ons dus ook
niet verenigen met uw opmerking dat er door de bodemdaling als gevolg van gaswinning geen
effecten op de waterhuishouding worden verwacht (blz. 24 van het ontwerp). De cumulatieve
effecten van de verschillende gaswinningen in het kustgebied gezamenlijk verdienen juist veel
meer aandacht. Bodemdaling door gaswinning is immers onomkeerbaar en compliceert het
waterbeheer (bijvoorbeeld door verlies aan drooglegging en berging) dan wel de waterveiligheid
(bijvoorbeeld stabiliteit van de keringen en risico's van piping).
Gelet op het voorgaande en gezien onze taakopdracht, achten wij gaswinning in de kuststreek een
ongewenste ontwikkeling. Uw reactie dat de NAM verplicht is om de schade door gaswinning te
vergoeden bevestigt een wettelijk vastgelegd gegeven maar neemt onze zorgen en bezwaren niet
weg. Bij een zo ingrijpend initiatief als gaswinning (inclusief de bodembeweging) verwachten wij
feitelijk een concrete invulling van het "voorzorgprincipe". Zoals hiervoor aangegeven, welke
ontwikkelingen, onzekerheden en risico's worden vooraf onderkend en hoe wordt daar vervolgens
mee omgegaan. Wij verzoeken u daar alsnog in te voorzien.

Verzilting
In ons advies hebben wij aandacht gevraagd voor het gegeven dat de gaswinning plaatsvindt in
een voor verzilting gevoelig gebied. En voor verzilting bestaat nog geen afdoende oplossing. Door
zeespiegelstijging verwachten wij al een toename van de verzilting. Bodemdaling door gaswinning
versterkt dit effect. In uw reactie bevestigt u dit maar geeft u tevens aan dat verzilting meerdere
oorzaken heeft waar gaswinning slechts beperkt aan bijdraagt. Daarom worden hieromtrent geen
voorschriften gesteld. Daarmee ontstaat het risico dat dit onderwerp aan de aandacht ontsnapt en
dat zouden wij betreuren. Hoewel de invloed van bodemdaling op de verzilting mogelijk lastig
exact te kwantificeren is, vragen wij toch om het opleggen van een verplichting aan de
initiatiefnemer om op zijn minst de consequenties van gaswinning voor dit aspect zo goed
mogelijk in beeld te brengen, inclusief de mogelijkheden om de schade te herstellen, als onderdeel
van de reeds bepleite invulling van het voorzorgprincipe.

Lusten en lasten gaswinning
In uw ontwerp (blz. 28) is aangegeven dat de NAM gaat bijdragen in een evenwichtiger verdeling
van lusten en lasten in de omgeving van de mijnbouwlocatie. Als de gaswinning onverhoopt
doorgang vindt, ligt het ons inziens in de rede dat ook wordt aangegeven hoe daar voor dit
concrete geval invulling aan zal worden gegeven.

Pagina 2 / 3
14 van 182

R024

Afsluiting
In het voorgaande hebben wij een aantal opmerkingen gemaakt naar aanleiding van uw ontwerp,
maar in essentie blijft onze weging dat de voorgenomen gaswinning bij Blija voor het waterbeheer
alleen maar nadelen met zich meebrengt. Vanuit een oogpunt van waterbeheer achten wij de
voorgenomen gaswinning daarom ongewenst en verzoeken wij u niet in te stemmen met het
winningsplan Blija.

0. Bijlsma
Secretaris-directeur

Fryslanplein 3
Postbus 36

1 8914 BZ

1 8900 AA
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lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
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Leeuwarden. 12 februari 2019
Verzonden,

1 2 FEB, 201�J

: 01636094
Ons kenmerk
: Omgeving szake n
Afd./Opgave
Behandeld door :
Uw kenmerk

: DGKE-WO I 18204086

Bijlage(n)
Onde rwe rp

: Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit voorgenomen gaswinning Blije

Exellentie,
Van 10 januari 2019 tot en met 20 februari 2019 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit
voor het winningsplan Blija voor gaswinning ter inzage. Met deze brief maken wij ge
bruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerp
instemmingsbesluit winningsplan Blija (kenmerk DGKE-WO I 18204086.

Op 15 mei 2018 heeft u van ons advies (kenmerk 01525459) ontvangen op het win
ningsplan voor de voorgenomen gaswinning bij het dorp Blije. U heeft, met in acht
neming van ons advies, een afweging gemaakt die leidt tot een instemmingsbesluit
om de gaswinning uit de voorkomens Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija
Zuid te verlengen. Samen met de verlenging wordt het boren van extra gasputten,
waarbij hydraulische stimulatie (fracking) wordt toegepast, mogelijk gemaakt.
Allereerst willen wij aangeven dat ons advies van 15 mei 2018 is opgesteld aan de
hand van de informatie die wij op dat moment beschikbaar hadden. Het advies van
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) hebben wij niet tijdig mogen ont
vangen, zoals wel gebruikelijk is bij eerdere adviesverzoeken. Het advies is later na
gestuurd omdat het rapport nog niet beschikbaar was ten tijde van de adviesperiode.
Het weigeren van het uitbrengen van ons advies leidt niet tot het opschorten van de
procedure voor het indienen van adviezen. Wij ontvangen de adviezen van SodM,
TNO-AGE en Tcbb graag tijdig om ons volledig te laten informeren voordat wij een
advies afgeven.

- 1J4 -

Ons kenmerk:

01636094
16 van 182

.

......

1

R033

�
provinsj e fryslän
provincie fryslän •

<rd

.---4
�

Zoals

u bekend zijn wij tegen nieuwe gaswinningen in Fryslän, maar wij volgen de
ontwikkelingen bij bestaande gaswinningen ook kritisch. Wij blijven daarbij opkomen

en aandacht vragen voor de zorgen over de effecten van gaswinning op onze inwo
ners. Ons standpunt hierover hebben wij verwoord in het Coalitieakkoord 2015-2019
en in het Manifest Friese overheden over gas- en zoutwinning.
Wij constateren dat de adviezen die wij u hebben gegeven slechts ten dele zijn over
genomen, alleen ten aanzien van de communicatie. Onze overweging om de ge
vraagde instemming op het winningsplan niet te verlenen omdat met de lage win
ningspercentages, die alleen met fracking verhoogd kunnen worden, heeft u ter zijde
gelegd.

Hydraulische stimulatie
Op 11 september 2018 is een advies uitgebracht door TNO-AGE waarin zij een in
ventarisatie heeft gedaan naar "aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg
van historische conventionele frackoperaties .
"

In het rapport onderschrijft TNO, in algemene zin, de bevindingen van SodM zoals
gepubliceerd als resultaat van haar inventarisaüe (SodM, 2016). Er zijn geen aanwij
zingen gevonden dat fracking nadelige effecten voor mens en milieu heeft veroor
zaakt binnen de vijf door SodM aangewezen potentiële risico-elementen. Deze con
clusie berust op de aan TNO ter beschikking staande gegevens en gegevensbron
nen, met elk hun eigen volledigheid en informatiewaarde.
TNO neemt de conclusie van SodM over dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat
fracking nadelige effecten voor mens en milieu heeft veroorzaakt.
Een van de risico-elementen is volgens het rapport het optreden van seismiciteit tus
sen omliggende gasvelden en het gasveld waar fracking heeft plaatsgevonden (bin
nen een straal van 1 O km). Hierbij is volgens het rapport vastgesteld dat bij vijf putten
binnen 100 dagen na een frackoperatie een geïnduceerde beving is opgetreden,
waarvan drie binnen een maand. De onderzoekers schrijven dat gezien de geolo
gische situatie van het onderzochte gasveld (niet zijnde het Blija voorkomen), het
aannemelijk is dat depletie als gevolg van gaswinning in naburige gasvelden de oor
zaak van de bevingen is geweest. Het risico op trillingen voor de Blija velden wordt
ingeschat op 19% en zit volgens TNO-AGE nog net in seismische risicocategorie 1

maar wel tegen categorie Il aan.
In de directe nabijheid van Blija liggen meerdere gasvelden. Wij zien een opeensta
peling van verschillende initiatieven en aanliggende velden onder de Waddenzee en
de voorgenomen gaswinning bij Ternaard. In het geheel bekeken achten wij een
nieuwe fracking operatie van de Blija voorkomens niet wenselijk. Een mogelijk risico
dat

wij niet

willen lopen voor onze inwoners is dat als trillingen gaan plaatsvinden als

gevolg van het zetten van verschillende (omliggende) gasvelden. Of als trillingen ont
staan die schade kunnen veroorzaken aan afsluitende lagen zoals zoutlagen en
schade aan gebouwen en werken. Gezien het lage winningspercentage dat voor de
drie velden is berekend levert een winning zonder fracking weinig gas op. Het veld is
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daarmee minder rendabel en voor ons daarmee niet noodzakelijk meer gezien de
grote energieopgave waar Nederland in zit
.

Ketenaansprakelijkheid
In het ontwerp-instemmingsbesluit geeft u aan dat de schade aan gebouwen van
particulieren via een nieuw in te stellen landelijk schade instituut wordt afgehandeld,
waarbij u ruimha rtig gaat uitkeren. Wij zien de ontwikkeling daaromtrent met belang
stelling tegemoet en juichen dat toe om de bewijslast voor schade weg te halen bij de
burger en bij mijnbouwbedrijven.
Wat een belangrijk aandachtspunt blijft is de ketenaansprakelijkheid. U schrijft in het
winningsplan: 'Als een oorzakelijk verband tussen schade en de gaswinning van de
NAM wordt vastgesteld'..

Waar de schoen juist vaak wringt is het aantonen van de

oorzaak van een schade. Wordt een schade aan een pand vergoed als blijkt dat de
ze is veroorzaakt door een aanpassing van de waterhuishouding, een aanpassing
die nodig was door bodemdaling door mijnbouw maar tegelijkertijd ook mede veroor
zaakt wordt/ wenselijk is voor andere economische sectoren? Volgens uw ontwerp
instemmingsbesluit worden effecten op de waterhuishouding niet verwacht, een on
derbouwing voor deze stelling hebben wij niet aangetroffen in de onderzoeken.
In de inventarisatie van TNO-AGE van 21 september 2018 staat dat: Het blijkt dat
niet alle in dit onderzoek behandelde potentiële risico's systematisch worden gemoni
tord. Zo zijn de beschikbare brongegevens voor met name de geochemische- en risi
co-aspecten voor mens en milieu summier te noemen. Dit geldt in mindere mate voor
gegevens omtrent geïnduceerde seismiek, integriteit van afsluitende lagen en putin
tegriteit. De rapportage richt zich met name op de technische voorbereiding en het
verloop van frackactiviteiten; er is weinig of geen specifieke monitoring van de gevol
gen van frackoperaties op de langere termijn. In dit onderzoek is gebruik gemaakt
van bestaande meetnetten die niet specifiek zijn ingericht voor dit onderwerp (lande
lijk seismometernetwerk KNMI, grondwaterkwaliteitsmeetnetten (LGM!DGM) en en
kele lokale meetnetten). Voor een specifieke inzet van meetgegevens om de mogelij
ke risico's van frackoperaties goed in beeld te brengen zouden aanpassingen nodig
zijn in de locatie en dichtheid van monitoringspunten, meetfrequenties, gemeten pa
rameterslmonstername en analyse daarvan. In 2016 is de mijnbouwwet aangepast
om de potentiele risico's bij het fracken expliciet te behandelen in de plannen van de
frackoperaties zoals voorkomen bij vergunningaanvragen (art 9 Mijnbouwwet) en
winningsplannen (art 35 Mijnbouwwet). Evaluaties daarvan, na afloop van de frack
operaties, komen niet voor in de beschikbare documenten.
De conclusie dat fracking een verwaarloosbaar effect heeft op mens en milieu (op de
lange termijn) kan niet worden getrokken omdat er geen gegevens beschikbaar zijn
en er geen evaluaties beschikbaar zijn. Wij voorzien dat door de vele natuurlijke pro
cessen in het Waddengebied en het omliggen land de aantoonbaarheid lastig wordt
en dat burgers daar de dupe van worden. Mede door de fracking operatie en de mo
gelijke kans op risico's die dit geeft voor trillingen in de bodem en de kans op schade,
verzoeken wij u om niet in te stemmen met het winningsplan.
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Waddenzee
Op de locatie Blija wordt ook gas afgefakkeld, een gemiddelde van 45.000 m3 per
jaar. In de nachtelijke uren geeft dit lichthinder en kan het licht en de vlam schadelijk
zijn voor de Waddennatuur mede door stikstofdepositie. Ook de bodemdaling door
gaswinning heeft in zijn totaliteit effect de Waddenzee en voedt de zandhonger.
Een kwetsbaar Waddengebied dat door Unesco is uitgeroepen tot Werelderfgoed,
een status waar wij veel waarde aan hechten en belangrijk is voor natuur en voor een
sociaal economisch perspectief zorgt. Het verliezen van de status door achteruitgang
van de kernwaarden door mogelijke negatieve effecten door mijnbouwactiviteiten
heeft negatieve gevolgen voor het aantrekkende toerisme in de regio. Een sector

•

waar steeds meer mensen in de regio een inkomen uit genereren. Een tweede klap
die het gebied moet verwerken, naast de toenemende negatieve beeldvorming van
mijnbouwactiviteiten in de Noordelijke regio.
Het plaatsen van versnellingsmeters in een meetnet samen met omliggende gasvel
den tot aan Anjum en Oostrum aan toe kan inzicht geven in wat er in de bodem ge
beurt. Echter zijn veel winningen al jaren aan de gang waardoor een goede nulme
ting ontbreekt. Om te voorkomen dat een onomkeerbare situatie ontstaat door trillin
gen door bodemdaling stellen wij dat u van dit instemmingsbesluit moet afzien.
Tot slot

Het nog beter uitleggen van iets wat toch gaat gebeuren neem de zorg niet weg en
draagt bij aan het imago van de gevolgen van gaswinning en de problemen van bur
gers door gaswinning. Alleen adequate ontzorgingsafspraken en investeringen kun
nen een regio die een negatief imago krijgt van mijnbouw weer een richting geven
om de extra stap achteruit op te vangen naar een toekomst. Wij blijven bij ons stand
punt dat wij tegen het winningsplan, en tegen het boren van de extra putten zijn en
het daarbij toepassen van hydraulische stimulatie. Wij verzoeken u dan ook nadruk
kelijk om niet in te stemmen met het winningsplan Blija.
Gedepute

de Staten van Fryslan,
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Betreft· ontwerp instemmmgsbeslult wmn1ngsplan Bltja voor gaswmnmg

Aan het Ministerie van Economisch .ZaJ(en en klimaat,

Hiermede maken wij ernstig bezwaar tegen dit om.streden plan en wel om de volgende redenen

U zlet met dit plan zeker zaken over het hoofd zoals het grote gevaar voor verzakkingen zeker winningen vlak nabij en
onder een 1eedl1k 1i1n te gek voor woorden
Heeft de NAM dan nog geen leergeld gehaald van het debacle In het Groninger gasveld?
Ja moet er toch niet aan denken dat we de1e toestanden ook gaan meemaken onder een 1eed1jk, on1e levensdijk
waar veel belastinggeld door ons allen Is betaald
Mel dit plan brengt u ons en grote groep� Nederlanders daadwerke Ijk In grote gevaren mede ge71en de verwachte
hoge re zeesp1ege
•

OoK het alweer mahng hebben aan de belangen van het waddengebied notabene een werelderfgoed is u'1eraard te
g0k voor woord...

Met vrfendelijke groeten,
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Blija
Multy Funksjonele Akkomodaasje ( M FA) "Fj ildsicht" te Blije
16 januari 2019

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?
Gaswinning door middel van fracking is ingrijpend voor onze bodem en voor ons nageslacht.
Ik ben tegen deze methode van gaswinning die ook niet goed is voor de natuur. Wij leven dichtbij het
gasveld op land en de Waddenzee waaronder zich het gasveld zich eveneens bevindt. Er is nog
onvoldoende bekend over de gevolgen van fracking voor gaswinning.
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Hegebeintum

22 januari 2019

Geachte,

2 4 JAN 2019
Tegen gasboring Blija.
Zienswijze:
Schade door bodembeweging zeker aantoonbaar. NAM verwacht geen schade omdat daling
gelijkmatig en geleidelijk zal gaan. Dit geldt niet voor de terp zelf omdat die enorm kwetsbaar is
geworden sinds afgravingen na 1904.
Belangrijke zaken die over het hoofd worden gezien zijn, dat de terp en kerk( rijksmonumenten) zijn
met een groot archeologisch gegeven. Iedere trilling en bodemdaling heeft zijn weerslag op de
bestaande gebouwen, waaronder onze woning op de terp.
, sociaal-geograaf, heeft al vanaf de jaren 80, aangetoond , dat bij
gasboringen door de NAM, bodemdaling het gevolg is, daarnaast zijn de breuklijnen bekend, en
hebben ook zeker direct, gevolgen voor zowel de terp als onze woning op de terp.
Gaswinning d.m.v. fracking is zeer ingrijpend voor onze bodem, en voor ons nageslacht. Ik ben samen
met mijn man tegen deze methode van gaswinning, die zeker niet goed is voor de natuur. Wij leven
dichtbij het gasveld op land en de Waddenzee waaronder zich het gasveld ook bevindt. Er is veel te
weinig bekend met de gevolgen van fracking voor gaswinning. Chemicaliën die terecht komen in
oppervlakte water, en in Waddenzee en in ons drinkwater. Schade die niet zomaar te overzien is.
Groet,
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija

0 9 FEB 2014

Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: zienswijze

Plaats, datum

.&�\,�

.

'10

-

t!]

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik mijn zienswijze in inzake het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija
van 9 januari 2019 (uw kenmerk DGKE-W0/18204086). Ik ben van mening dat het positieve
besluit voorbarig en met onterechte argumenten is genomen. Ik motiveer dit als volgt:

1.

Betreft de wijziging, zijnde verlenging en uitbreiding van het bestaande winningsplan

Ik ben van mening, dat uitbreiding en verlenging van de winning niet te rijmen valt met het
beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook aardgas terug te dringen in
verband met de bewezen klimaatverandering. Ik woon hier vlak bij de kust en maak mij
zorgen om de zeespiegelstijging. In dit speciale geval is de winning bovendien marginaal: van
maximaal ruim 200 miljoen m3 in 2021 aflopend naar wellicht O in 2040 (zie pag. 32 van de
aanvraag van de NAM). Het valt niet uit leggen dat, gezien de klimaatdiscussie en de
energietransitie, een verhoging van de risico' s voor nog eens 20-30 jaar wordt geaccepteerd
voor een marginale bijdrage aan de aardgasbehoefte, die bovendien sterk zal afnemen
2.

Betreft de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen

Ik sluit mij geheel aan bij de bezwaren van het Wetterskip Fryslan ten aanzien van de risico's
van bodemdaling en bodemtrillingen. Het risico is nooit geheel afwezig en staat in geen
verhouding tot het nut van de verlenging en de uitbreiding van de winning. De
controlemetingen van de bodemdaling in 2018 zijn nog niet geopenbaard. Ik wil kennis
nemen van die metingen alvorens welk besluit dan ook genomen kan worden. Ik vind ook,
dat de beoordeling van mogelijke gebouwschade niet na toekenning van de vergunning door
de NAM moet worden gegeven (zie artikel 2 van het ontwerp-winningsbesluit), maar
voordat het definitieve besluit wordt genomen. Dat geldt ook voor het door de NAM op te
stellen plan. Ik heb die beoordeling en dat plan nodig voor een eventuele bezwaarprocedure
bij de Raad van State.
3.

Betreft de risico's voor de grondwaterkwaliteit
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In de aanvraag van de NAM en het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht
gegeven aan de risico's van contaminatie van het grondwater. De exploratie en
e>eploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40 jaar gaande. Recente metingen bij de
Hegebeintumerdyk hebben e>etreme waarden van barium aangetoond: op 2-3 meter diepte
een gehalte van 820 microgram per liter. Dit is ruim boven wat in deze regio gebruikelijk is,
nl. rond 400-500, en ruim boven de officiële interventiewaarde van 625 microgram per liter
(zie bijlage, laatste pagina).Dit leidt er toe dat er geen grondwater gebruikt mag worden
voor beregening, dan wel voor het vee. De herkomst van deze extreme waarden is
vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij het boren van
winningsputten als smeer- dan wel afdichtmiddel. Bij deze verzoek ik u de NAM te
verplichten grondwaterkwalitetsonderzoek te doen in een straal van 5 km rondom de
winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat een beslissing kan worden
genomen op deze aanvraag.

4.

Betreft de waardedaling van onroerend goed

Om te beginnen verwijs ik naar punt

2 van deze brief. Daar komt bij, dat de uitbreiding van

de vergunning de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking) betreft. Fracking heeft
een zeer negatieve reputatie. Daarbij is niet ter zake of daadwerkelijk fysieke schade wordt
veroorzaakt. De reputatie alleen is al voldoende om adspirant kopers van onroerend goed af
te schrikken. Dat is een gegeven waar bezitters van onroerend goed mee geconfronteerd
worden. Fracking is fracking, ook al wordt het niet permanent toegepast, zoals in dit geval.
De NAM dient deze waardedaling te (laten) ta>eeren, alvorens een definitief besluit op deze
aanvraag kan worden genomen.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland (brief van GS van 15 mei

2018) en het Wetterskip Fryslan (brief van 29 mei 2018) aan.

Hoogachtend,

Bijlage: rapport Eurofins-Analytico
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 24 januari 2019 14:27
RE: Min. EZK - uw brief van 22 januari 2019 (Blija)

Geachte heer
U ook dank voor uw snelle reactie. Ik zal uw brief doorzenden ter behandeling als zienswijze.
Met vriendelijke groet,

Bezwaar en Beroep
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag
T
F
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Van:

Verzonden: donderdag 24 januari 2019 14:15
Aan:
CC: j

Onderwerp: Re : Min. EZK - uw brief van 22 ja nuari 2019 (Blija)

Geachte mevrouw
Bedankt voor uw snelle reactie.
Zou u zo vriendelijk willen zijn mijn briefvan 22januari 2019 te zien al een zienswijze die ik
wil indienen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija, en deze als zienswijze
door te sturen.
Hoogachtend,

On 24-01-19 12:37,

) wrote:

Geachte heer en mevrouw
Uw bezwaarschrift van 22 januari 2019 2019 is ontvangen op het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat.
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Hierover bericht ik u het volgende.
Momenteel ligt het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija ter inzage. Tot en met 20
februari 2019 kan er gereageerd worden op dit ontwerp-instemmingsbesluit door middel van het
indienen van een zienswijze. De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het nemen van het
definitieve besluit. Tegen dit besluit kan dan beroep bij de Raad van State worden ingediend.
Kunt u mij berichten of u met uw brief van 22 januari 2019 bedoeld heeft een zienswijze in te
dienen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija? Als dat zo is dan stuur ik uw
brief door als zienswijze.
Met vriendelijke groet,

Bezwaar en Beroep

directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag
T
F

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. lf you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

2
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Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. Directeur Energiemarkt
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Reitsum, 22 januari 2019
Onderwerp: bezwaarschrift
Geachte heer, mevrouw,
Ik teken bezwaar aan tegen het verzoek tot instemming gaswinningsQ_lan van de
NAM om bij Blija-Ferwerderadeel (productieduur tot �1-12-204Y), 13lija-Zuid
(vroductieduur tot 31-12-2035) en Blija-Zuidoost (productieduur tot 31-121050) gas te gaan winnen.
Ik ben het niet eens met de plannen van de NAM om door middel van hydraulische
stimulatie (fracken) gas te gaan winnen op die locaties.
Ik vind dit een zinloze actie omdat wij in Nederland van het gas af moeten en het
risico die er met mijn leefomgeving genomen wordt onverantwoordelijk. Het
milieu zal door het hydraulisChe stimulatie (fracken) belast gaan worden. Er zal
gesteld worden dat de risico's voor grondwater vervuiling, bodem daling en
aardbevingen klein zijn maar ik, en meer mensen met miJ, wensen in het geheel
geen risico's die ontstaan door gasboringen.
Ik verzoek u om geen toestemming te geven aan dit plan.
Mocht u toch toestemming geven voor deze gasboringen wil ik met deze brief
al bij voorbaat voor de matenële, psychische en emotionefe schade die ik ga
ondervinden van grondwater vervuiling, bodem daling en aardbevingen ontstaan
door deze gasbonngen door de NAM, u aansprakelijk stellen.

28 van 182

0004

Aan

Nederlande Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Postbus 2800
9400ID-I Assen
Reitsum, 22januari 2019
Onderwerp: bezwaarschrift
Geachte heer, mevrouw,
Ik teken bezwaar aan tegen uw gaswinningsplan om bij Blija-Ferwerderadeel
(vroductieduur tot 31-12-2049), Blija-Zuia (vroductieduur tot 31-12-2035) en
Blija-Zuidoost (productieduur tot 31-12-2050)
Ik ben het niet eens met uw plannen om door middel van hydraulische stimulatie
(fracken) gas te gaan winnen.
Ik vind dit een zinloze actie omdat wij in Nederland van het gas af moeten en het
risico die er met mijn leefomgeving genomen wordt onverantwoordelijk. Het
milieu zal door het hydraulische stunulatie (fracken) belast gaan worden. Er zal
gesteld worden dat de risico's voor grondwater vervuiling, bodem daling en
aardbevingen klein zijn maar ik, en meer mensen met miJ, wensen in het geheel
geen risico's die ontstaan door gasboringen.
Ik verzoek u om dit plan niet uit te voeren.
Mocht u toch met deze g�sboring door gaan, wil ik met deze brief al bij voorbaat
voor de materiële, psycfüsche en emotionele schade die ik ga ondervinaen van
grondwater vervuiling, bodem daling en aardbevingen ontstaan door uw
gasboringen, u aanspräkelijk stellen.
Hoogachtend,
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31 JAN 2019

oo n uer adiel
Aan

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
i.a.a. SodM - Wetterskip Fryslän - Dorpsbelang Blija - Provinciale Staten Friesland
en B&W-gemeente Noardeast -Fryslän

Van

Stichting Fêste GrOn (Noardeast - Fryslän)

Onderwerp

Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit gaswinningsplannen Blija

Datum

27 januari 2019

Geachte dames en heren

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het ingediende verzoek tot ver
lenging gaswinningsplannen voor de locatie Blija. De instemmingsbesluiten zijn gepubliceerd d.d. 3 ja
nuari 2019. Eenieder kan een zienswijze indienen op dit ontwerpbesluit, gedurende een periode van
zes weken, vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. Vanuit de stichting Fêste
GrOn wordt gebruik gemaakt van deze procedure om een zienswijze in te dienen.

Inhoud winningsplannen
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM genoemd) heeft 24 november 2018 een ver
zoek tot instemming met het winningsplan Blija ingediend bij de Minister van Economische Zaken en
Klimaat.

Sinds de jaren '80 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Blija. Het huidige ingediende winningsplan
betreft een actualisering en verlenging van de vigerende winningsplannen voor gaswinning tot 2050.

De reden voor verlenging is dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht.
Verder ziet NAM-mogelijkheden om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van
wijzigingen in de bestaande put en stimulatie-werkzaamheden (fracken).

30 van 182

0005

Kernboodschap in de zienswijze
.
De provincie Fryslän en de gemeenten Dongeradeel en Ferwerderadeel hebben d.d. 15 mei 2018, het
Wetterskip Fryslän en SodM (4 april 2018) de landelijk overheid, resp. de minister v�n EZK e�n aantal
voorwaarden en adviezen gegeven die neerkomen op de onderstaande punten. Er 1s nauwehJkS tot
niets, inhoudelijk, met deze advisering gedaan.
•

•

Niet overtuigd te zijn van nut en noodzaak van de
voorgenomen winningsplannen Blija. De beschrijving van het hydraulisch winnen is te beperkt
om de risico's en de benodigde maatregelen adequaat te kunnen toetsen
Toepassing fracking technieken gaat gepaard met risico op verlies van de integriteit van de put
en van de afsluitende lagen (SodM). Tevens kunnen bodemtrillingen versterkt worden en bloot
stelling aan chemicaliën aan mens en milieu niet uitgesloten worden.
�d" e· de minister concludeert dat de NAM de risico's en beheersmaatregelen van de stimu
latie voldoende adresseert.
Bodemdaling en bodemtrilling: de verwachting is dat de
geschatte daling conform de informatie van de NAM en TNO geleidelijk en gelijkmatig verloopt.
Toch wordt er verschil van inzicht tussen NAM en TNO gezien. Door drukdaling kunnen breu
ken in en langs het ondergrondse reservoir ontstaan en voor extra bodemtrillingen zorgen. De
betrokken gemeentes adviseren voorwaardelijk de inzet van tilt meters
e? t 0: de minister zal geen tilt meters voorschrijven. Er is geen aanleiding voor.
r Eind januari 2019 worden de waterpasmetingen in de regio Blija bekend gemaakt. Bij het
vaststellen van andere resultaten zal de NAM het winningsplan moeten aanpassen. Waarom
niet gewacht op deze gegevens?

. Schade door bodembeweging. De provinciale en ge
meentelijke overheid pleit voor nulmetingen, monitoren van bodembewegingen en informatie
voorziening inwoners. Tevens wordt een rechtvaardige schadeafhandeling, dan wel compensa
tie voorgesteld, waarbij het principe 'omkering van bewijslast' geldend is. Daarnaast wordt het
belang van een open, duidelijke en informatieve communicatie benadrukt.
t:a�tu• de minister acht de kans op schade aan gebouwen en inwoners gering. Benadrukt de
rol van de toezichthouder SodM. De minister is van plan om een landelijke Commissie Mijn
bouwschade op te richten voor de niet - Groningse gasvelden. Er wordt echter geen omgekeer
de bewijslast als bedoeld in art. 6:177a van het BW opgenomen. Schadeclaims kunnen inge
diend worden bij de NAM en/of via het landelijk loket Mijnbouwschade

Zienswijze
Opmerkelijk is dat praktisch alle adviezen m.b.t. de winningsplannen Blija van de Provincie en de be
trokken gemeenten terzijde geschoven zijn. De minister reageert op een algemene en niet zozeer in
houdelijke wijze op de adviezen en voorwaarden van de geraadpleegde instanties.
Op het gebied van communicatie is de minister wel bereid om informatie te verstrekken.
Echter deze communicatie blijft beperkt tot berichtgeving in de media en het organiseren van informa
tiebijeenkomsten, waarbij de deskundigen van EZK, TNO en SodM aanwezig zijn om vragen van inwo
ners te beantwoorden.
Bij een complex onderwerp zoals gaswinning blijft de communicatie redelijk eenzijdig en bieden de in
formatiebijeenkomsten de doorsnee burger niet veel handvatten om 'mee te praten'. Er is dan ook niet
zoiets als 'informed consent' van toepassing, laat staan van een draagvlakvorming onder de burgers.
Het advies en de voorwaarden, zoals geformuleerd door de Provincie, SodM, het Wetterskip en de be
trokken gemeentes moeten o.i. dan ook zwaarder wegen in de besprekingen en uiteindelijke besluit
vorming.
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Opmerkelijk is dat uit de reactie van de minister blijkt dat kennis genomen is van de voorwaarden en
adviezen van de Provincie en gemeentes, maar dat er geen rekening mee gehouden wordt. Wat bete
kent dit derhalve voor de mening, inspraak, beeldvorming van de lokale - provinciale overheid en inwo
ners? En niet te vergeten het gewenste draagvlak? Door de advisering en voorwaarden terzijde te leg
gen wekt de minister de indruk de adviezen en voorwaarden van betrokkenen niet serieus te ne:::��.
met name doordat er inhoudelijk niet op wordt ingegaan.

Natuur en milieu. De rol van de toezichthouder SodM wordt uitgebreid toegelicht wanneer het gaat over
het Waddengebied. Echter hoe sterk is een toezichthoudende rol, wanneer de bevoegdheid ontbreekt
tot ingrijpen? De SodM kan de gaswinning bij problemen aan banden leggen en eventueel overgaan tot
een algemene stop maatregel.
Echter recentelijk is er sprake van vele incidenten (rampen zelfs, denkend aan Groningen), zoals o.a.:
Condensaat lekkage bij putten
Langdurig (36 uur aaneengesloten i.p.v. de beschreven enkele uren) affakkelen bij fracking, waar mens en
milieu blootgesteld worden aan chemicaliên
Een in zee schuivend, lang verlaten, NAM boorplatform Ameland, waarbij de SodM de NAM
reeds eerder op haar saneringsverplichting gewezen had, echter zonder resultaat. Met alle ver
vuilende effecten van zware metalen voor strand, zee, mens en dieren.
Sneller verlopende bodemdaling in het Amelanderveld in de Waddenzee
Gesignaleerde schade aan huizen. verzilting van het gebied etc
•

•

•

•

•

Het verlengen en uitbreiden van de bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet ver
antwoord. Het is een verkeerd signaal voor inwoners, immers Nederland moet Juist duurzamer worden.
Extra gaswinning draagt hier niet aan bij en is in strijd met nationale en internationale afspraken op het
gebied van C02-reductie.

Ook zijn er zorgen over de veiligheid, gezondheid en de risico's voor natuur en milieu. Dit in het bijzon
der bij de toepassing van de methode van 'fracken' Er dient voorkomen te worden dat er schade ont
staat door bodemtrillingen en dat er, naast bodemdaling, veiligheidsrisco's ontstaan t.a.v inwoners, het
milieu en de kwaliteit van grondwater. Temeer gezien het feit dat een deel van de win en boor activitei
ten op en rond de Hantumer Breuklijn plaats vind, wat een extra risico voor bevingen met zich mee
brengt

De Stichting Fêste Grûn ziet uw inhoudelijke reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet.

Voorzitter bestuur
Stichting Fêste Grûn (Noardeast - Fryslän)
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

31 JAN 2019

Ginnum, 30-01-2019

LS,

betr. Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blij(hierna te noemen: "besluit" )

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik mijn zienswijze in te dienen.

Ten eerste stel ik er prijs op op te merken dat het ontbreken van een "lijst met
afkortingen" het door U uitgebrachte besluit voor een gewone burger niet toegankelijker
maakt.

Het besluit wil de gaswinning uit bestaande velden van Blija verhogen en het gasveld BI ija
ZuidOost uitbreiden. Voor dat laatste is het boren van 3 extra putten noodzakelijk inclusief
de reeds gebruikte "hydraulische stimulatie".

Wij hebben grote zorgen over deze voorgenomen gaswinning om de volgende redenen:
•

Bodemtrillingen. (lees aardbevingen)

In de dorpsbijeenkomst te Blija van 23 januari jl. bleek dat er vele klachten zijn van
scheuren in huizen en dat er nu reeds procedures tegen de NAM lopen met "groningse"
taferelen: Bewijslast die bij de burger ligt en de NAM die categorisch ontkent en
tegenwerkt.
Nu de winning wordt geïntensiveerd en met drie putten wordt uitgebreid is de vrees
gegrondvest dat ons meer bevingen te wachten staan. We hadden al een beving in 2011
met scheuren in huizen tot gevolg.
In het (buiten-)gebied rond Blija, met zeer veel huizen uit het begin van de 20ste eeuw, is
de ongerustheid over de gevolgen groot, temeer daar de voor Groningen geldende
omgekeerde bewijslast voor Fryslan niet geldt.
Door de NAM wordt de kans op een aardbeving van maximaal 3.5 op de schaaf van
Richter geschat op 19°/o. Dit percentage is uiterst verontrustend
•

Energietransitie

Op de informatieavond van 16 januari jl werd zelfs door TNO geopperd dat gaswinning tot
2050 beter vervangen zou kunnen worden door tijdelijke import van gas ipv winning uit
kleine velden zoals Blija.
Daarbij komt dat het gas dat uit Blija gewonnen wordt hoogcalorisch is en dus alleen
geschikt is voor de industrie. En de industrie als grootste vervuiler moet in hoog tempo
juist van het gas af. Dus ook hier geldt weer dat de burger de lasten draagt tgv de
industrie.
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Bodemvervuiling cq Natuur en Milieu
Door 'hydraulische stimulatie' toe te passen is er gerede kans op grondwatervervuiling
zoals nu al het geval is. In onze directe omgeving is bodemonderzoek uitgevoerd. In het
grondwater zijn chemicalieën aangetroffen, mn. Borium (B) dat gebruikt wordt bij
fracking. Dit is schadelijk voor het milieu en hoort niet in slootwater. En als Borium wordt
aangetroffen in het slootwater moet worden aangenomen dat ook andere fracking stoffen
in het grondwater terecht komen. Dat dat geen nadelige gevolgen voor mens en milieu
oplevert is niet bekend, (want niet onderzocht?). Maar dat zal de toekomst uitwijzen en
dan is het te laat.
•

•
Bodemdaling en verzilting
In het besluit wordt gesproken over de bodemdaling mbt de winning onder de dijk, het
buitengebied en de waddenzee. Het is onnodig U het belang van de veiligheid van de dijk
toe te lichten. Deste verontrustender is het dat er in het besluit met de (te verwachte)
zeespiegelstijging geen rekening is gehouden. Door de stijging zal de druk op de djjk
worden vergroot terwijl de gaswinning juist de dijk verzwakt. Op dit punt is het besluit dus
onvolledig en het treft wel de veiligheid van alle bewoners van dit gebied.

24-01-2019
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Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Postbus 2800
9400 HH Assen

betr.: gaswinningsplan Blija

LS,

Ginnum, 03-02-2019

We zijn zeer ongerust over de voorgenomen verhoging van de gasproductie uit de drie
velden bij Blija en de uitbreiding van het veld Blija ZuidOost.
Bij de huidige productie hebben wij in 2011 te maken gehad met een beving met scheuren
in de binnen- en buitenmuren tot gevolg .
Nu de productie omhoog gaat en wordt uitgebreid zijn wij uiterst bezorgd voor schade aan
ons huis.
Wij wonen, zoals velen in het winningsgebied in een ongefundeerd huis, gebouwd in het
begin van de 20ste eeuw ( +/- 1910), opgetrokken met een 1-steens muur; of zoals we
zeggen: een lichtgebouwd huis. We stellen er prijs op als de NAM een nul-meting van het
huis zou willen komen opnemen alvorens tot de verhoogde gasproductie over te gaan.
Onnodig hierbij te noemen dat er gebouwen in het gebied liggen van monumentale allure.

Ik noem u bv de kerk van Hegebeintum. De toren, die tgv de gaswinning steeds verder uit
het lood begon te staan, is zelfs enkele jaren geleden gestabiliseerd op 12 m lange palen.
Tot slot stellen wij de NAM bij voorbaat verantwoordelijk voor eventuele toekomstige
schade aan ·ons huis.
Hoogachtend,
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Blija
Multy Funksjonele Akkomodaasje (MFA) "Fjildsicht" te Blije
16 januari 2019
:
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
:
Spreekt in als
Straat
Huisnummer
Toevoeging

0 5 FEB 201�

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?
Gaswinning door middel van fracking is ingrijpend voor onze bodem en voor ons nageslacht.
Ik ben tegen deze methode van gaswinning die ook niet goed is voor de natuur. Wij leven dichtbij het
gasveld op land en de Waddenzee waaronder zich het gasveld zich eveneens bevindt. Er is nog
onvoldoende bekend over de gevolgen van fracking voor gaswinning.
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Multy Funksjonele Akkomodaasje {MFA) "Fjildsicht" te Blije

16 januari 2019
Ginnum, 6 februari 2019
Onderwerp

: Bezwaar Gaswinning

Aanhef

:

Voorletters

:

Tussenvoegsel
Achternaam

:

0 8 FEB 2019

Spreekt in als
Straat

:

Huisnummer

:

Toevoeging
Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon

:

E-mail

:

Zienswijze:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
De snelheid van de bodemdaling is discutabel. Alles is gebäS.

op berekeningen als gevolg van

eesfjieget tcömt er meer druk op de bodem.( Als

veronderstellingen. Door de snellere stijging van de z

blijkt dat de bodem in de toekomst sneller daalt dan mel'I v rtag, zal dan meteen worden gestopt
worden met de gaswinning?).
Een stijging van de zeespiegel ten opzichte van de bodemdaling is onveilig. Dan zou ook de dijk
verhoogd moeten worden, wat extra geld gaat kosten.
De breuklijnen zijn niet/of goed in kaart gebracht.
Men heeft het over een bestaand gasveld, maar eigenlijk wordt het bestaande veld uitgebreid,
omdat er ook nieuwe putten in de grond worden geslagen.
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?.
Het is nu al gebleken dat op een bepaalde locatie al in het oppervlakte water Barium voorkomt,
dat ook slecht is voor de gewassen en veeteelt in dit agrarisch gebied. Zie bodem onderzoek die de
heer

van zijn boerderij omgeving op eigen

kosten heeft laten doen. (Dit isca 200 meter van mijn woning).Dit is een duur onderzoek geweest en
mijn voorstel is dat u op meerdere Locaties dit onderzoek laat doen.
Ook de verzilting van de grond in de toekomst vrijwel zeker te hoog worden, wat slecht is voor
het gewas.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Als er scheuren ontstaan in mijn woning als gevolg van de Gaswinning, moet ik dat bewijzen.
In Groningen is geen bewijslast. Ik vind dat wij dezelfde rechten moeten krijgen als in Groningen.
Ook onze bodem waarop we leven raakt nu verontreinigd, dus schadelijk voor de gezondheid van
mens en dier.
Gaswinning door middel van fracking is ingrijpend voor onze bodem en voor ons nageslacht.
Ik ben tegen deze methode van gaswinning die ook niet goed is voor de natuur. Er is nog
onvoldoende bekend over de gevolgen van fracking voor gaswinning. Het is vergelijkbaar met de
categorie" schaliegas" dat niet is toegestaan. Schaliegas is non stop fracking.
Met vriendelijk groet,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

0 8 FEB 2019

Betreft: zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija

Blija, 10 februari 2019.
Geachte minister Wiebes,

Met deze brief laten wij u weten niet akkoord te kunnen gaan met het Ontwerp-instemmingsbesluit
winningsplan Blija d.d. 9 januari 2019. Daar hebben we een aantal redenen voor, die we hieronder
uiteen zullen zetten:
Natuur en milieu
Sinds 2008 wonen wij in het dorp Blija In Noord oost Friesland. We wonen hier met ontzettend veel
plezier. Hier is nog rust en ruimte, een wijds landschap temidden van het Unesco Werelderfgoed
Waddenzee. Het buitendijks gebied is van een bijzondere schoonheid. nergens mee te vergelijken.
De luchten zijn elk moment van de dag anders, het is hier echt stil en 's nachts Is het pikdonker. Waar
vind je dat nog in Nederland? Net zo belangrijk is het dat dit gebied aantrekkelijk is voor veel vogels
om te fourageren. En op de kwelders zijn tal van beschermde plantensoorten te vinden.
Dit is een krimpregio, maar dat is een te negatief woord voor dit deel van Friesland. Want de inzet van
de inwoners van Blije eo voor hun omgeving is ontzettend groot; driekwart van de mensen hier is
aktief in het verenigingsleven. Met man en macht wordt meegewerkt aan de plannen van Sense of
Place om door middel van tal van aansprekende projecten langs de Waddenkust te vertellen over de
geschiedenis van dit gebied. In Blije gaat het om het project Terp van de Toekomst, bij ons buurdorp
om Holwerd aan Zee. Kortom: dit is een prachtgebied, iets waar we allemaal trots op zijn en waar we
graag voor op komen.
Planmatig beheer/bodemtrilling/bodemdaling/bodembeweging
Wij hebben uw ontwerp-bestemmingsbesluit zorgvuldig gelezen, en al die onderzoeken, analyses,
cijfers en aannames deden ons duizelen. Hoe moet een gewone burger in dit geweld overeind
blijven? Maar ons vielen wel degelijk zaken op. De biovergister in Holwerd en de breuklijn bij Hantum
worden niet genoemd in uw analyses. Weet u eigenlijk wel van het bestaan hiervan? Weet u dat we
hier in Blije al een paar keer een lichte beving hebben gevoeld? Dat de NAM een zorgplicht heeft wat
de wegen betreft stelt ons ook niet gerust. De toegangswegen naar de NAM-locatie aan de Zeedijk
zijn smal en niet toegesneden op vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Het vervoer hiervan hoort
simpelweg niet thuis in deze omgeving. En ook de genoemde zorgplicht als het gaat om schade aan
gebouwen overtuigt ons niet. Want de mensen in Groningen mogen inmiddels een omgekeerde
bewijslast hebben wat dat betreft, maar het geeft zeer te denken dat dit bij de grens met Friesland (en
in andere provincies} ophoudt.
Overig/transparante communicatie
En dan nog iets. U onderschrijft in uw Ontwerp-lnstemmingsbesluit dat 'de communicatie vanuit de
NAM en u naar burgers zorgvuldig en publieksvriendelijk moet zijn, zodat burgers gedegen,
consistent en transparant worden geinformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning'. Wij vinden
echter dat deze procedure wat dit betreft behoorlijke steken heeft laten vallen. Allereerst hoorde de
Vereniging Dorpsbelang Blije eo pas op 8 januari 2019 via de mail van de beoogde informatiemarkt
op 16 januari 2019. Op woensdag 9 januari stond de kennisgeving en uitnodiging in de krant. die de
bewoners van het buitengebied rondom Blije helemaal niet ontvangen (notabene het gebied waar de
gasvelden grotendeels liggen}. En dan de informatiemarkt zelf: daar stonden de verschillende
organisaties samen in een ruimte informatie te geven, terwijl er toch duidelijk sprake is -of zou moeten
zijn- van verschillende rollen binnen deze procedure.
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Door deze ervaring besloot het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Blije eo om dan zelf maar een
informatie-avond te organiseren, om op die manier de inwoners zelf te informeren over de plannen.
Uw ministerie werd verzocht om aanwezig te zijn voor de beantwoording van eventuele technische
vragen, maar dit verzoek werd helaas afgeslagen met het argument dat vragen gesteld hadden
kunnen worden op de informatiemarkt. Wat het geheel nog erger maakt, is dat de zienswijze
procedure al op 10 januari is ingegaan, dus een week voordat de informatiemarkt werd gehouden. Wij
vinden de door u gevoerde procedure op zijn zachts gezegd uiterst onzorgvuldig, niet gedegen,
consistent en transparant.

Wij vinden uw voorgenomen verlenging van de NAM-concessie tot 2050 en het slaan van 2 à 3
nieuwe putten bij Blije onbegrijpelijk. Boren in een kwetsbaar gebied als het onze en voor een deel
onder de Waddenzee is niet meer van deze tijd, maar toch is dat precies wat er staat te gebeuren. En
dan ook nog door middel van hydraulische stimulatie, fracking. Was het niet zo dat de gaswinning in
Nederland wordt afgebouwd? Is het niet de bedoeling dat u van de bewoners van Nederland
verwacht dat zij op een positieve manier meegaan in de energietransitie? Ruim 30 jaar is de NAM nu
aan het boren bij Blije. Ons dorp heeft daar tot nu toe nooit moeilijk over gedaan. Maar de tijden zijn
veranderd. We vinden dat het genoeg is geweest! Handen af van ons mooie gebied! En wij zeggen
met Provinciale Staten van Friesland, de Waddenvereniging en tal van andere organisaties: handen
af van de Waddenzee! En trouwens ook van al die andere kleine gasvelden in Friesland waar
vergelijkbare plannen op stapel staan.
Met hoogachting,
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: zienswijze
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Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik mijn zienswijze in inzake het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija
van 9 januari 2019 (uw kenmerk DGKE-W0/18204086). Ik ben van mening dat het positieve
besluit voorbarig en met onterechte argumenten is genomen. Ik motiveer dit als volgt:

1.

Betreft de wijziging, zijnde verlenging en uitbreiding van het bestaande winningsplan

Ik ben van mening, dat uitbreiding en verlenging van de winning niet te rijmen valt met het
beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook aardgas terug te dringen in
verband met de bewezen klimaatverandering. Ik woon hier vlak bij de kust en maak mij
zorgen om de zeespiegelstijging. In dit speciale geval is de winning bovendien marginaal: van
maximaal ruim 200 miljoen m3 in 2021 aflopend naar wellicht 0 in 2040 (zie pag. 32 van de
aanvraag van de NAM). Het valt niet uit leggen dat, gezien de klimaatdiscussie en de
energietransitie, een verhoging van de risico' s voor nog eens 20-30 jaar wordt geaccepteerd
voor een marginale bijdrage aan de aardgasbehoefte, die bovendien sterk zal afnemen

2.

Betreft de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen

Ik sluit mij geheel aan bij de bezwaren van het Wetterskip Fryslan ten aanzien van de risico's
van bodemdaling en bodemtrillingen. Het risico is nooit geheel afwezig en staat in geen
verhouding tot het nut van de verlenging en de uitbreiding van de winning. De
controlemetingen van de bodemdaling in 2018 zijn nog niet geopenbaard. Ik wil kennis
nemen van die metingen alvorens welk besluit dan ook genomen kan worden. Ik vind ook,
dat de beoordeling van mogelijke gebouwschade niet na toekenning van de vergunning door
de NAM moet worden gegeven (zie artikel 2 van het ontwerp-winningsbesluit), maar
voordat het definitieve besluit wordt genomen. Dat geldt ook voor het door de NAM op te
stellen plan. Ik heb die beoordeling en dat plan nodig voor een eventuele bezwaarprocedure
bij de Raad van State.
3.

Betreft de risico's voor de grondwaterkwaliteit
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In de aanvraag van de NAM en het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht
gegeven aan de risico's van contaminatie van het grondwater. De exploratie en
exploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40 jaar gaande. Recente metingen bij de

2-3 meter diepte
820 microgram per liter. Dit is ruim boven wat in deze regio gebruikelijk is,
rond 400-500, en ruim boven de officiële interventiewaarde van 625 microgram per liter

Hegebeintumerdyk hebben extreme waarden van barium aangetoond: op
een gehalte van
nl.

(zie bijlage, laatste pagina). Dit leidt er toe dat er geen grondwater gebruikt mag worden
voor beregening, dan wel voor het vee. De herkomst van deze extreme waarden is
vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij het boren van
winningsputten als smeer- dan wel afdichtmiddel. Bij deze verzoek ik u de NAM te
verplichten grondwaterkwalitetsonderzoek te doen in een straal van

5 km rondom de

winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat een beslissing kan worden
genomen op deze aanvraag.

4.

Betreft de waardedaling van onroerend goed

Om te beginnen verwijs ik naar punt

2 van deze brief.

Daar komt bij, dat de uitbreiding van

de vergunning de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking) betreft. Fracking heeft
een zeer negatieve reputatie. Daarbij is niet ter zake of daadwerkelijk fysieke schade wordt
veroorzaakt. De reputatie alleen is al voldoende om adspirant kopers van onroerend goed af
te schrikken. Dat is een gegeven waar bezitters van onroerend goed mee geconfronteerd
worden. Fracking is fracking, ook al wordt het niet permanent toegepast, zoals in dit geval.
De NAM dient deze waardedaling te (laten) taxeren, alvorens een definitief besluit op deze
aanvraag kan worden genomen.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland (brief van GS van

2018) en het Wetterskip

Fryslan (brief van 29 mei

15 mei

2018) aan.

Hoogachtend,

Bijlage: rapport Eurofins-Analytico
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<Naam> en <Naam-MeisjesNaam>
<Adres>
<post�ode> <Woonplaats>
<email>
Aan:
Nederlande Aardolie Maatschappij B.V
Postbus 28000
9400HH Assen
Reitsum,

22

januari 2019

Onderwerp: bezwaarschrift
Geachte heer, mevrouw,
Ik teken bezwaar aan tegen uw gaswinningsplan om bij Blija-Fe1werderadeel
(vroductieduur tot 31-12-2049), Blija-Zuid (vroductieduur tot 31-12-2035) en
Blija-Zuidoost (productieduur tot 31-12-2050)
Ik ben het niet eens met uw plannen om door middel van hydraulische stimulatie
(fracken) gas te gaan winnen.
Ik vind dit een zinloze actie omdat wij in Nederland van het gas af moeten en het
risico die er met mijn leefomgeving genomen wordt onverantwoordelijk. Het
milieu zal door het hydraulische stimulatie (fracken) belast gaan worden. Er zal
gesteld worden dat de risico's voor grondwater vervuiling, bodem daling en
aardbevingen klein zijn maar ik, en meer mensen met miJ, wensen in het geheel
geen risico's die ontstaan door gasboringen.
Ik verzoek u om dit plan niet uit te voeren.
Mocht u toch met deze ga_ sboring door gaan, wil ik met deze brief al bij voorbaat
voor de materiële, _psychische en emotionele schade die ik ga ondervinaen van
grondwater vervuiling, bodem daling en aardbevingen ontstaan door uw
gasboringen, u aanspräkelijk stellen.
Hoogachtend,
<Naam> <handtekening>
<Naam-MeisjesNaam> <handtekenin
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

13 FEB 2019

lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: zienswijze
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Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik mijn zienswijze in inzake het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija
van 9 januari 2019 (uw kenmerk DGKE-W0/18204086). Ik ben van mening dat het positieve
besluit voorbarig en met onterechte argumenten is genomen. Ik motiveer dit als volgt:

1.

Betreft de wijziging, zijnde verlenging en uitbreiding van het bestaande winningsplan

Ik ben van mening, dat uitbreiding en verlenging van de winning niet te rijmen valt met het
beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook aardgas terug te dringen in
verband met de bewezen klimaatverandering. Ik woon hier vlak bij de kust en maak mij
zorgen om de zeespiegelstijging. In dit speciale geval is de winning bovendien marginaal: van
maximaal ruim 200 miljoen m3 in 2021 aflopend naar wellicht 0 in 2040 (zie pag. 32 van de
aanvraag van de NAM). Het valt niet uit leggen dat, gezien de klimaatdiscussie en de
energietransitie, een verhoging van de risico' s voor nog eens 20-30 jaar wordt geaccepteerd
voor een marginale bijdrage aan de aardgasbehoefte, die bovendien sterk zal afnemen
2.

Betreft de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen

Ik sluit mij geheel aan bij de bezwaren van het Wetterskip Fryslan ten aanzien van de risico's
van bodemdaling en bodemtrillingen. Het risico is nooit geheel afwezig en staat in geen
verhouding tot het nut van de verlenging en de uitbreiding van de winning. De
controlemetingen van de bodemdaling in 2018 zijn nog niet geopenbaard. Ik wil kennis
nemen van die metingen alvorens welk besluit dan ook genomen kan worden. Ik vind ook,
dat de beoordeling van mogelijke gebouwschade niet na toekenning van de vergunning door
de NAM moet worden gegeven (zie artikel 2 van het ontwerp-winningsbesluit), maar voordat
het definitieve besluit wordt genomen. Dat geldt ook voor het door de NAM op te stellen
plan. Ik heb die beoordeling en dat plan nodig voor een eventuele bezwaarprocedure bij de
Raad van State.
3.

Betreft de risico's voor de grondwaterkwaliteit
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In de aanvraag van de NAM en het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht
gegeven aan de risico's van contaminatie van het grondwater. De exploratie en
exploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40 jaar gaande. Recente metingen bij de
Hegebeintumerdyk hebben extreme waarden van barium aangetoond: op 2-3 meter diepte
een gehalte van 820 microgram per liter. Dit is ruim boven wat in deze regio gebruikelijk is,
nl. rond 400-500, en ruim boven de officiële interventiewaarde van 625 microgram per liter
(zie bijlage, laatste pagina). Dit leidt er toe dat er geen grondwater gebruikt mag worden
voor beregening, dan wel voor het vee. De herkomst van deze extreme waarden is
vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij het boren van
winningsputten als smeer- dan wel afdichtmiddel. Bij deze verzoek ik u de NAM te
verplichten grondwaterkwalitetsonderzoek te doen in een straal van 5 km rondom de
winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat een beslissing kan worden
genomen op deze aanvraag.

4.

Betreft de waardedaling van onroerend goed

Om te beginnen verwijs ik naar punt 2 van deze brief. Daar komt bij, dat de uitbreiding van
de vergunning de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking) betreft. Fracking heeft
een zeer negatieve reputatie. Daarbij is niet ter zake of daadwerkelijk fysieke schade wordt
veroorzaakt. De reputatie alleen is al voldoende om adspirant kopers van onroerend goed af
te schrikken. Dat is een gegeven waar bezitters van onroerend goed mee geconfronteerd
worden. Fracking is fracking, ook al wordt het niet permanent toegepast, zoals in dit geval.
De NAM dient deze waarg�galingJe (lat�nl taxerenJ alv�reri�e-�11 dgfinitief besluit op deze
aanvraag kan worden genomen.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland (brief van GS van 15 mei

2018) en het Wetterskip Fryslan (brief van 29 mei 2018) aan.

Hoogachtend,

Bijlage: rapport Eurofins-Analytico
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Blija
Multy Funksjonele Akkomodaasje (MFA} "Fjildsicht" te Blije
16 januari 2019
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?
De snelheid van de bodemdaling is discutabel. Alles is gebaseerd op berekeningen als gevolg van
veronderstellingen. Door de snellere stijging van de zeespiegel komt er meer druk op de bodem.( Als
blijkt dat de bodem in de toekomst sneller daalt dan men voonag, zal dan meteen worden gestopt
worden met de gaswinning?
Een stijging van de zeespiegel ten opzichte van de bodemdaling is onveilig. Dan zou ook de dijk
verhoogd moeten worden, wat extra geld gaat kosten.
De breuklijnen zijn niet/of goed in kaart gebracht.
Men heeft het over een bestaand gasveld, maar eigenlijk wordt het bestaande veld uitgebreid,
omdat er ook nieuwe putten in de grond worden geslagen.
Terwijl de overheid wil dat de bevolking van het gas af gaat!!
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?.
Het is nu al gebleken dat op een bepaalde locatie al in het oppervlakte water Barium voorkomt,
dat ook slecht is voor de gewassen en veeteelt in dit agrarisch gebied. Zie bodem onderzoek die de
heer

te Blije van zijn boerderij omgeving op eigen

kosten heeft laten doen. Dit is een duur onderzoek geweest en mijn voorstel is dat u op meerdere
locaties dit onderzoek laat doen.
Ook zal het zoutgehalte in de grond in de toekomst vrijwel zeker hoger worden, wat slecht is voor
het gewas.
Ook wil de overheid dat de bevolking van het gas af gaat .... hoe is dat te rijmen met de plannen om
maar boorgaten te boren en te de kontakten te verlengen?
Wordt u geraakt in

uw

belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Als er scheuren ontstaan in mijn woning als gevolg van de Gaswinning, moet ik dat bewijzen.
In Groningen is geen bewijslast. Ik vind dat wij dezelfde rechten moeten krijgen als in Groningen.
Ook onze bodem waarop we leven raakt nu verontreinigd, dus schadelijk voor de gezondheid van
mens en dier.
Gaswinning door middel van fracking is ingrijpend voor onze bodem en voor ons nageslacht.
Ik ben tegen deze methode van gaswinning die ook niet goed is voor de natuur. Wij leven dichtbij het
gasveld op land en de Waddenzee waaronder zich het gasveld zich eveneens bevindt. Er is nog
onvoldoende bekend over de gevolgen van fracking voor gaswinning. Het is vergelijkbaar met de
categorie" schaliegas" dat niet is toegestaan. Schaliegas is non stop fracking.
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1 3 FEB 2019
Hegebeintum, 11 februari 2019.

Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Betreft: zienswijze winningsplan Blija.

M.,
Hierbij doen wij u onze zienswijze toekomen met betrekking tot het ontwerp-instemmingsbesluit
voor het winningsplan Blija voor gaswinning.
Wij worden geraakt in ons belang vanwege de ligging van onze boerderij met grasland in dit gebied,
kadastraal bekend gemeente Blija sectie H. Het is niet te voorzien welke gevolgen een en ander zal
hebben. Zo zijn er risico's voor bodemdaling en bodemtrillingen, daarmee annex de mogelijkheid
van scheurvorming en verzakking van de woning en de gebouwen , en risico voor de grondwater
kwaliteit. Gelet op de ontwikkelingen in Groningen geeft dit niet echt vertrouwen in de toekomst.
Er heeft al bodemdaling plaatsgevonden als gevolg van de gaswinning en dat zal alleen nog maar
toenemen volgens TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen. Dit heeft niet alleen consequenties voor
de waterhuishouding, maar ook voor verzilting van het gebied. Volgens Wetterskip Fryslän gaat het
om negatieve en onomkeerbare effecten.
Wat betreft de bodemtrillingen schijnt de kans op aardbevingen klein te zijn, maar gelet op de
situatie in Groningen kunt u zich voorstellen, dat wij als eigenaren van gebouwen in deze omgeving
daar niet gerust op zijn. Als er schade komt aan onze gebouwen door bodemdaling en bodem
trillingen kan het toch niet zo zijn, dat wij voor die schade opdraaien. Ook kan het niet zo zijn, dat wij
dan moeten bewijzen, dat het door de gaswinning komt. Mocht het plan toch doorgaan, dan zou er
sprake moeten zijn van omgekeerde bewijslast.
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Het ligt in de bedoeling van de NAM om hydraulische stimulatie toe te passen om de productie te
optimaliseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van chemicaliën. Hiervan wordt gezegd, dat dit al vele
malen succesvol is toegepast in heel Nederland zonder dat er incidenten of schadelijke gevolgen voor
mens, natuur e n milieu is geweest. Dit klinkt mooi, maar om een vergelijk te maken met bijvoorbeeld
asbest: dit is in grote aantallen gebruikt, maar nu moet het voor 2025 van de daken verdwijnen
vanwege schadelijke effecten voor de gezondheid en het milieu. In ons bedrijf gaat het om het
produceren van slachtlammeren: wat zal het effect op deze dieren zijn die het gras van de landerijen
tot zich nemen en uiteindelijk bestemd zijn voor de menselijke consumptie?
Het mag duidelijk zljn, dat wij tegen de verlenglng van de bestaande gaswinning zijn en tegen de
uitbreiding van het gaswinningsgebied.

Hoogachtend,
namens
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija

·13 FEB 2019

Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: zienswijze

Hegebeintum, 8 februari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik mijn zienswijze in inzake het ontwerp-instemmlngsbesluit winningsplan Blija
van 9 januari 2019 (uw kenmerk DGKE-W0/18204086). Ik ben van mening dat het positieve
besluit voorbarig en met onterechte argumenten is genomen. Ik motiveer dit als volgt:

1.

Betreft de wijziging, zijnde verlenging en uitbreiding van het bestaande winningsplan

Ik ben van mening, dat uitbreiding en verlenging van de winning niet te rijmen valt met het
beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook aardgas terug te dringen in
verband met de bewezen klimaatverandering. Ik woon hier vlak bij de kust en maak mij
zorgen om de zeespiegelstijging. In dit speciale geval is de winning bovendien marginaal: van
maximaal ruim 200 miljoen m3 in 2021 aflopend naar wellicht 0 in 2040 (zie pag. 32 van de
aanvraag van de NAM). Het valt niet uit leggen dat, gezien de klimaatdiscussie en de
energietransitie, een verhoging van de risico' s voor nog eens 20-30 jaar wordt geaccepteerd
voor een marginale bijdrage aan de aardgasbehoefte, die bovendien sterk zal afnemen
2.

Betreft de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen

Ik sluit mij geheel aan bij de bezwaren van het Wetterskip Fryslan ten aanzien van de risico's
van bodemdaling en bodemtrillingen. Het risico is nooit geheel afwezig en staat in geen
verhouding tot het nut van de verlenging en de uitbreiding van de winning. De
controlemetingen van de bodemdaling in 2018 zijn nog niet geopenbaard. Ik wil kennis
nemen van die metingen alvorens welk besluit dan ook genomen kan worden. Ik vind ook,
dat de beoordeling van mogelijke gebouwschade niet na toekenning van de vergunning door
de NAM moet worden gegeven (zie artikel 2 van het ontwerp-winningsbesluit), maar
voordat het definitieve besluit wordt genomen. Dat geldt ook voor het door de NAM op te
stellen plan. Ik heb die beoordeling en dat plan nodig voor een eventuele bezwaarprocedure
bij de Raad van State.
3.

Betreft de risico's voor de grondwaterkwaliteit
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In de aanvraag van de NAM en het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht
gegeven aan de risico's van contaminatie van het grondwater. De exploratie en
exploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40 jaar gaande. Recente metingen bij de
Hegebeintumerdyk hebben extreme waarden van barium aangetoond: op 2-3 meter diepte
een gehalte van 820 microgram per liter. Dit is ruim boven wat in deze regio gebruikelijk is,
nl. rond 400-500, en ruim boven de officiële interventiewaarde van 625 microgram per liter
(zie bijlage, laatste pagina). Dit leidt er toe dat er geen grondwater gebruikt mag worden
voor beregening, dan wel voor het vee. De herkomst van deze extreme waarden is
vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij het boren van
winningsputten als smeer- dan wel afdichtmiddel. Bij deze verzoek ik u de NAM te
verplichten grondwaterkwalitetsonderzoek te doen in een straal van 5 km rondom de
winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat een beslissing kan worden
genomen op deze aanvraag.

4.

Betreft de waardedaling van onroerend goed

Om te beginnen verwijs ik naar punt 2 van deze brief. Daar komt bij, dat de uitbreiding van
de vergunning de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking) betreft. Fracking heeft
een zeer negatieve reputatie. Daarbij is niet ter zake of daadwerkelijk fysieke schade wordt
veroorzaakt. De reputatie alleen is al voldoende om adspirant kopers van onroerend goed af
te schrikken. Dat is een gegeven waar bezitters van onroerend goed mee geconfronteerd
worden. Fracking is fracking, ook al wordt het niet permanent toegepast, zoals in dit geval.
De NAM dient deze waardedaling te (laten) taxeren, alvorens een definitief besluit op deze
aanvraag kan worden genomen.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland (brief van GS van 15 mei
2018) en het Wetterskip Fryslan (brief van 29 mei 2018) aan.

Hoogachte

,

Bijlage: rapport Eurofins-Analytico
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WMR Rinsumageest B.V.

Analvsecertificaat
Datum: 03-May-201&

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
uw projectnaam
Uw ordernummer
25-Apr-2018

Monster(s) ontvangen

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken no
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Haam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Technica! Manager

furoflns Analytico B.V.
cild•w•g '2·'6

Tel. +31 (0)3, 2, 2 63 00

8HP Poribos S.A. 227 92's 25

furofins Analytico 8.V IS ISO uoo1: 200, gecertificeerd door TUV

3771 "8 8orneveld

Fax +31 (0)3' ,, 2 63 99

IBAH: Nl718MPA022792'52S

en erkend door het Vloomn Gewest (OVAM en Oep omge•1n9),

P.O. Box ,59

f·mail info-env@eurofins.ni BIC: BHPAHl2A

het 8russ.lu Gewest (BIM), het Woolse Gewest (OGRNE·OWO)

3770 Al Barneveld Hl

Site www.euroflns.nl

en door de overheid von Luxemburg (MfV).

KvK/CoC Ho. 09088623
8TW/VAT Ho. Hl 8043.1'.883.801
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Analysecef'tificaat
Uw projec:t/verslognummer

Certific:ootnummer/Versie

Uw projectnoom

Startdatum

30-Apr-2018

Uw ordernummer

Rapportagedatum

03-Moy-2018/08:11

Bijlage

A,B,C

Monsternemer

Pagina

1/2

Monstermatrix

Grond (AS3000)

Eenheid

Analy se

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

76.2

70.0

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
s
s

s

78.6

% (m/m)

Droge stof

1)

3.1

2.1

9S. 8

96.1

% (m/m) ds

16.6

26.4

Organische st of

% (m/m) ds

s.o

Gloeirest

% (m/m) ds

94.6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen

s

Borium (Bo)

mg/kg ds

33

23

s

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.27

<0.20
5.8

s

Kobalt (Co)

mg/kg ds

4.7

s

Koper (Cu)

mg/kg ds

2S

10
<O.OSO

s

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.11

s

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

(1.S

(1. 5

mg/kg ds

13

18

mg/kg ds

S7

22

76

51

(3.0

<3.0

(Ni)

s

Nikkel

s

lood (Pb)

s

mg/kg ds

Zink (In)
Minerale olie

s

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

S.2

(S.O

Minerale olie (Cl 6-C21)

mg/kg ds

13

8.0

<s.o

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

270

29

u

Minerale olie (C30-C3S)

mg/kg ds

220

19

11

Minerale olie (C3S-C40)

mg/kg ds

84

6.5

(6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

600

69

(35

Zie bijl.

Zie bijl.

Chromotogrom olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
s

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

s

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

s

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Monster nr.

Datum monstername

Nr. Monsteromschrijving
1

MMbg1

25-Apr-2018

10078695

2

MMbg2

25-Apr-2018

10078696

3

MMog

26-Apr-2018

10078697

Q doot AvR t"e<"dltHr4• ••Hkhtin,
111 QPOA erkend•

•f'ttic:l'ttÎf'lt

S· AS SUtt •rfc.�n4e .-•rrl<htInt
Y: 'IUUttl •till:•nd• ••rrlc:htln9

furoftftl Ana·lytico 8.V.

w

WCUtTS erUruf

Dit certificoot aog uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd.
Cildeweg 42·'6

Tel. +31 (0)34 2'2 63 00

BNP Poribos s.R. 227 92'5 29

furofins Anolytico B.V is ISO uoo1: 200• gecertificHrd door rov
en erkend door het Vloo11se Gewest (OVAM en Dep. 011gevin9),

3771 MB Barneveld

fox +31 (0)34 242 63 9t

IBAN: NL71BNPAOn7'2'929

P.O. Box 4SP

f·•oil info-env@eurofins.nl

BIC: 8NPANL2A

het Brusselse Gewest (BIN), het Waalse Gewest (DCRNf-OWD)

3770 AL Barneveld NL

Site www.eurofins.nl

K•K/CoC No. 0900623

en door de overheid 't'On Luxemburg (MfV).

&TW/VRT Ho. HL 9043.U.UJ.DOi

��"Jt\,
.
�I�"
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer

Certificaatnummer/Versie

Uw projectnaom

Startdatum

30-Rpr-2018

Uw ordernummer

Rapportagedatum

03-Moy-2018/08: 11

Monsternemer
Monstermatrix

Bijlage

R,B,C

Pagina

2/2

Grond (RS3000)

2

1

s

PCB 118

mg/kg ds

1

<0.0010

<0.0010

s

Eenheid

Analyse

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

s

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

s

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

mg/kg ds

0.00,9

s

PCB (som

7)

(factor 017)

(0.0010
2)

0.00,9

2)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PRK

s

Naftaleen

s

Fenanthreen

s

Rnthraceen

(0.050

<0.050

mg/kg ds

0.41

(0.050

mg/kg ds

0.11

(0.050

mg/kg ds

s

Fluorantheen

mg/kg ds

0.58

0.081

s

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.30

(0.050

s

Chryseen

mg/kg ds

0.31

0.052

s

Benzo(k)fluoran theen

mg/kg ds

o.u

(0.050
<0.050

s

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.23

s

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

o.u

<0.050

s

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.18

<0.050

s

PAK VROM (10) (factor 01 7)

mg/kg ds

2.4

0.41

Monster nr .

Nr.

Monsteromschrijving

Datum monstername

1

MMbg1

25-Apr-2018

10078695

2

MMbg2

25-Apr-2018

10078696

3

MMog

25-Apr-2018

10078697

Q:· door R•A fH<CNPclltH·,.t• nrrichtl110

Akkoord

14: llPO• ull•n<f• ••rfkhllno

Pr.coörd.

S: AS Slll •'"'-"-'• ..,.ttichtiftt
V VUUUl •t"-ende

••rticMl"t

VA

futoflns Anotytico IJ.V.
oit certificoot aog uitsluitend i n zijn geheel worden gereproduceerd.
Gildeweg 42-'6

Tel. +31 (0)34 242 63 oo

DHP Poribos S.A. 227 9249 25

furofins Anolytico D.V. is ISO uoo1: 200• gecertificeerd doornlv

3771 HD Dorneveld

rox +Jt (O):J• 242 63 99

IDAN: Hl7 IDNPA022792AS25

en erkend door het Vlooue Gewest (OVAM en Dep. O•geving),

f-moilinfo-env@eurofins.nl

DIC: DHPAHl2A

het

3770 Al Dorne>eld Nl

Site www.eurofins.nl

hK/CoC Ho. 09038623

en door de overheid •on luxe•burg (MfV).

P.O. Dox •59

DTW/VAT No. Hl 80A3.1'.U:J.D01

Drusselse

�Jl\..
'� 1�"'\

Gewest (DIM), het woolse Geweot (OGRNf-OWO)
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat
Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

10078695

81.2(10-60)

10

60

0535320970

10078695

B 3.2(10-60)

10

60

0535320966

10078696

85.1(0-50)

0

50

0535320968

10078696

86.2(10-60)

10

60

0535320956

10078696

87.1(0-50)

0

50

0535320973

10078696

88.1(0-50)

0

50

0535320974

10078696

89.1(0-50)

0

50

0535320979

10078696

810.1(0-50)

0

50

0535320980

10078696

811.1(0-50)

0

50

0535320985

10078696

84.1(0-50)

0

50

0535320963

10078697

85.2(50-100)

50

100

0535320967

10078697

85.3(100-150

100

150

0535320962

10078697

81.3(60-110)

60

110

0535320965

10078697

81.4(110-iSO

110

150

0535320964
0535320960
0535320957

10078697

84.2(50-100)

50

100

10078697

84.3(100-150

100

150

fUfOfins

olyt c

An i o

Gildew"g

MMbg2

MMog

9.V.

42·46

3771 N8 Barneveld
P.O. 8ox

MMbg1

459

3770 Al 8orneveld Hl

Tel.

+31 (0)34 242 63 00

8NP Paribas S.A. 227 9245 29

!uto'fïn� Anolytico

I8AN: Nl718NPA0227924S25

"n erl:"nd door h"t Vlooue Gewest

f·Moif info·"nv@eurofins.nf

8IC: 8NPANl2A

het 8russelse Gewest (&IN), het Wools" Gewest (OGRNE·OWO)

Site www .eurofins.nl

KvK/CoC No,

Pox +31

(0)34 242 63 99

09088623

8TW/VAT No. Hl

8043.14.983.801

8.V. i$ ISO 1;.001! 2004. oecettificeerd d or TÜV

en door de overheid von Luxemburg

o

(OVAM en oep. Omgeving),

(NfV).
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��ram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10078695
Certificate no.:
Sample description.: MMbg1
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a:n'�ram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10078696
Certificate no.:
Sample description.: MMbg2
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WMR Rinsumageest B.V.

Analvsecel't:ificaat
Datum: 1 S-May-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certi ficaotnumm er /Versie
Uw project/vers! agnummer
uw projectnoom
uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

09-May-2016

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken no
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij u dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Naam:

Datum:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht u naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico 6. v.

Technicol Manager

Eurofins Anolytlco 8.V.

is ISO 14001: 2004 gecertific1>ud door TÜV
het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
Gewest (8IM). het Waalse Gewest (DCRNf-OWD)

ei ldeweg 4 2-46

Tel. +31 (0)34 242 63 00

8HP Paribas S.A. 227 9245 25

furofins Analytico B.V.

3771 HB Barneveld

Fox +31 (0)34 242 63 99

IBAN: Hl71BNPA0227924S25

en

erkend

door

P.O. Box 459

E-mailinfo-env@eurofins.nl BIC: 8HPAHl2A

het Brussels@

3770 AL Barnenld Hl

Sit• www.eurofins.nl

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

KvK/CoC Ho. 09088623
BlW/VAT Ho. KL 8043.14.883.801
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Analysecertificaat
uw project/verslagnummer

Certificaatnummer/Versie

Uw projectnaam

Startdatum

09-May-2018

Uw ordernummer

Rapportagedatum

15-May-2018/19:57

Bijlage

A,B,C

Pagina

1/2

Monsternemer
Monstermatrix

Water (AS3000)

Eenheid

Analyse

1

Metalen

s

Barium (Bo)

s
s

µgil

820

Cadmium (Cd)

µg/l

(0.20

Kobalt (Co)

µgil

5.0

s

Koper (Cu)

µgil

(2.0

s

Kwik (Hg)

µg/l

<0.050

s

Molybdeen (Mo)

µgil

<2.0

s

Nikkel (Ni)

µgil

4.5

s

lood (Pb)

µg/l

(2.0

s

Zink (In)

µgil

<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

s

Benzeen

µg/l

(0.20

s

Tolueen

µg/l

(0.20

s

Ethylbenzeen

µg/l

<0.20

s

o-Xyleen

µgil

<0.10

s

m, p-Xyleen

µg/l

(0.20

s

Xylenen (som) factor o, 7

µg/l

0.21

BTEX (som)

µgil

<0.90

s

Naftaleen

µg/l

<0.020

s

Styreen

µgil

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

s

Dichloormethaan

µgil

(0.20

s

Trichloormethaan

µgil

(0.20

s

Tetrachloormethaan

µg/l

(0.10

s

Trichlooretheen

µgil

<0.20

s

Tetrachlooretheen

µg/l

(0.10

s

1, 1-Dichloorethaan

µg/l

(0.20

s

1, 2-Dichloorethaan

µgil

(0.20

s

1, 1, 1-Trichloorethaan

µg/l

<0.10

s

1, 1, 2-Trichloorethoan

µgil

<0.10

s

cis 1, 2-0ichlooretheen

µgil

<0.10

Nr.

Monsteromschrijving

Datum monstername

1

peilbuis 1

09-May-2018
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fu1ofins Anolytico e.v.

A:

lllP04

10096062

•rk•.nd• '+'etrkhtll\9

s -ssu:••rbf'l.4· H"khtlri9
V• VlARH etlten.df' otrkhtln.9
" "er.au •rl•tMI

Oit certificoot •og uitsluitend in tijn geheet worden

gereproduceerd.

Gildeweg 42-0

Tel. +31 (0)34 242 63 oo

DHP Poribos S.A. 227 9245 25

3711 ND Darneveld

fox +31 (0)34 242 63 99

IBAH; Hl7JDHPA022792H2S

en Mkend door het Vloomse Gewest

P.O. Dox 489

f·•oil info·env@eurofins.nl

DIC: DHPAHl2A

3770 Al llorneveld Hl

site www.eurofins.nl

het Brusselse Gewest (DI M), het woolse Cewest (DCRNf-OwO)

KVK/CoC Ho.

09088623

Monster nr.

BTW/VAT No. Hl 8043.U.03.1101

furofins Anolytico B.v. is ISO uoo1. 2004 gecertificeerd door TiJv

en door de overheid van luxeaburg

(OVAM

(MfV)

en Oep. 0•9eving),

�Jf\...
'.
�I�'
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer

Certificaatnummer/Versie

Uw projectnaam

Startdatum

09-May-2018

Uw ordernummer

Rapportagedatum

15-May-2018/19: 57

Monsternemer
Monstermatrix

Bijlage

A,8,C

Pagina

212

Water (AS3000)

Eenheid

A naly se

1

s

trans 1, 2-Dichlooretheen
CKW (som)

µgil

(1.6

s

Tribroommethaan

µgil

<0.20

s

Vinylchloride

µgil

<0.10

s

1, 1-Dichlooretheen

µgil

<0.10

s

1, 2-Dichloorethenen (Som) factor o, 7

µgil

0.14

s

1, 1-Dichloorpropaan

µgil

<0.20

s

1, 2-Dichloorpropaan

µgil

(0.20

s

1, 3-Dichloorpropaan

µgil

<0.20

s

Dichloorpropanen som factor 0.7

µgil

0 . .42

Minerale olie (C10-C12)

µgil

(10

Minerale olie (C12-C16)

µgil

<10

Minerale olie (C16-C21)

µgil

(10

Minerale olie (C21-C30)

µgil

(1 s

Minerale olie (C30-C3S)

µgil

<10

<0.10

µgil

1)

Minerale olie

Minerale olie (C3S-C,O)

µgil

<10

s

Minerale olie totaal (C10-C,O)

µgil

<SO

Nr.

Monsteromschrijving

Datum monstername

1

peilbuis 1

09-May-2018
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luJofins AAotytico 8.V.

I:
�

'l>behet\

A: fl"O'

10096062

Akkoord

erkende v"rt<httng

Pr.coörd.

s: •-ssa• .tk.nd• ,..,,khtlng
v.

Monster nr.

VlAJIU •thncle ••mchtlnt

VA

N. WCHlS erlu!ond

�J"'-.'
T\IV � 1�"'-

Dit tertificoot aog u itslu itend in zijn geheel worden gereproduceerd.

<iildeweg ,,_,6

Tel. +:H (0)34 2'2 63 00

llHP Poribos S.A. 227 92' S 2'

Eurofon s Anolytico 8.\1, is ISO 1'001: 200A gecertificeerd door

3771 NB Oorneveld

Po• +31 (0)3' 2'2 63 99

IBAN: Hl71BNPA022792'925

en erk end door het Vloomse cewest (OVAM en Dep. O•geving),

P.O. Box' 59

E-•oil info-env�eurofins.nl

llIC: OHPANl2A

hH Bruss"lse Gewest (8IM), het Woolse Gewest (DCRNE-OWO)

3770 Al Bornevold Hl

Sit" _w. eurofins.nl

lvK/CoC Ho.

en door de overheid von Luxemburg (Mf\I).

09088623

BTW/VAT No. Nl 8043.14.883.BOi
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Bijlage

(A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat
Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

10096062

pbi

0680277041

80509165454001

10096062

pb1

0680277053

80509165454001

10096062

pb1

0800668687

80509165454001

furofins Anol�fco 8.V.

furofins Anolytico e.v. is ISO uoo1: 200• oecertifice"rd door TIJv
en erkend door het Vtao111se 'ewest (OVAM en De-p. Omgevtng),

Gilde#eg •2·•6

Tel. +31 (0)3• 2•2 63 00

B"P Poribos S.A. 227 '2•! 2!

n11 "8 8orneveld

fox +31 (0)3• 2•2 63 99

18AH: Nl718NPA022792•S2S

P.O. 8ox '"

f·aoilinfo·env@eurofins.nl

BIC: B"PANl2R

het Brusselse '"west (BIN). het Wools" Gew"st (OGaNf·OWO)

site www.eurofint.nl

KVK/CoC No. 0908S62J

•n door de overheid von

3770

AL

Dorneveld Nl

8T#/VAT NO. Hl ao•3.1'.8S3.801

luxemburg (MfV).
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Bijlage (8) met opmefkingen behorende bij analysecertificaat
Pagina 1/1

Opmerking 1)
De toetswoorde van de som is gelijk

aan

de sommatie van 0,7*RG

Eurofin• Anolytlco 1. v.
Gildewe9 '2-'6

Tel.

3771 NB Barneveld

POi +31 (0)3' 2'2 63 PP

+ 31

(0)3' 2'2 63 00

BNP Poribas S.A. 227 92'5 2S

furofins Anolyt1c.o 9 V

IBAN: Hl71BNPA022792,52S

en erkend door het Vlooue <oewest (OVAM en Dep. O•ge•ing).

P.O. Box'"
l770 Al Barneveld Nl

f-•oil info-en•Oeurofins.nl

BIC: BHPANl2A

het Bruneis. <iewest (BIN), het Woolse Cewest (DCRNf-OWD)

Site www.eurofins.nf

hl/CoC No. 09088623

en door de overheid von tuxe•burg (NfV)

BlW/VAT NO. Hl 10'3.U.813.1101

is ISO 1.C001: 200• 9ecert1ficeerd

o r T(jy

do
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat
Pagina 111
Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Borium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Zink (In)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

voel (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1, 1-0ichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiCIEtheen som RS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1, 1-0ichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1, 2-Dichloorpropoon

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1, 3-0ichloorpropoan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W02So4

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-S

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",

versie juni 2016.

fu•ofins Anolytico IJ.v.

+31 (0)34 242 63 oo
(0)34 2'2 63 99

uoo1: 200• gecertificeerd door nlv

Gildeweo •2·•6

Tel.

8NP Poribos S.A. 227 92• S 2S

furofins Anolytoco e.v. is ISO

3771 NIJ Barneveld

Fox +31

I8AN: Hl7111NPA0227924'2S

en erkend door het Yloo•se Cewest (OVAN en Dep. oageving),

P.O. 8ox '"

f·aoilinfo·enw@eurofü-...nl

IJIC: 8NPAHl2A

het 8ru"else Gewest (BIN), het Woolse Gewest (OCRNf-OWO)

3770

Site www.eurofins.nl

KvK/CoC No . 09088623

en door d" overheid van luu•burg

Al eorne•eld Nl

lllW/VAT Ho. Hl 8043.1'.883.801

(NfV).
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-Toetsingsresultaten
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8oToVoTUToetsill gWbbgrond
Vw proJ«tnummer

Projectnaam
OtdttntJmmer
Datum monstemtme
Monsternemer
Certlfbetnummer
Stortdetum

30-04·2018

Ropportqtdotum

03-05-2018

"""�

Eenheid

l

GSSO

Ooldeel

GSSO

OOrdee l

3

GSSO

Oo<dee l

RG

AW

T

Bodemtype CO<T�•
Orpnischettof

s

3,1

2,1

Korrei,rootte< 2 l'l1l (1.utu m)

2

16,6

26.4

Jitcevoerd

lttgevoerd

Vocxbehandeiing

(ryoceên malen AS3000
8odemkundigoenlly>"
%(m/m)
%(m/m)dS

78,6

Gbe1rest

%(m/m)dS

94,6

Korrelarootte < 2 µm (lvt.um)

%(m/m)ds

Oroeestcl
Or&trusche stof

s

78,6
s

Jitte1i10e:rd

76,2

76,2

70

3,l

3,1

2,l

95,8
16,6

16.6

26.4

26.•

70
2.1

96,1

Mtner.ieoUe.
Minerelo oho (ClO.CU)
Minerale ohe (Cll.Cl6)
Ml,,.,rale oke (C16<21)

Minerale olie (C21<:30)

Minerale oUe (C30<35)
Minerale olie (C35<40)
Mlnorala ohototaal (ClQ.C'AO)

mg/kg ds
mc/qds

<3,0

4,2

<3,0

6,n•

<3,0

190

555

920

7

16,n
25,81

<5,0

0,2

26

5,2
8

10
16.67

20

<S.O
13

<5.0

16,67

0.6
15

6,8
103

13
190

270

540

2:9

93,55

l•

66,67

40

115

190

mc/lccds

220

440

l9

61..2 9

11

52,38

0.05

0,15

18,1

3ó

mc/lccds
mg/f<&ds

114

168

20
116,7

1,5

1.5

1200

20,97
222,6

<6,0

600

6,5
69

95,8
67,5

190
100

mc/lcc<h
ms/lca ds

Chrcmatoeramolie (GC)

Zie blP.

<35

Zie bijl.

Metalen
mg/f<cd•
mc/lccds

33

45,27

23

22,01

0,27

0.3646

<0,20

0,1747

Koba�(CoJ

"'l/kcd•

4,7

6,3ó3

5,8

Kop« (CUJ

mc/kc<h

25

33,56

10

S,558
ll.21

Kwi�(HcJ

mc/lccd•

0,11

0.1269

<0,050

0,036

Molybdeen (MoJ

ms/kcdS
mg/f<&ds

1,05
17,ll

<1,5

Nildtel(!jj)

<1.5
13

18

l.OS
17,31

BorOlm(BoJ
Cadmlum

(Cd)

l.o<>d(Pb)

mg/f<&ds

S7

69,51

22

23,82

Zlnk(Zn)
Pofychloorbffenyten. PCB

me/leeds

76

101,9

51

53,95

PC828

msfkcds
ms/kcd•

<0.001 0

0,0022

<0,0010

0,0033

PC852

<0,001 0

0.0022

0,0033

PC8101

ma/l<&ds

<0,0010

0.0022

<0,0010
<0,0010

PC8l18

<0,0010

0.0022

PCB 135

mc/k1dS
mc/k&d•

<0,0010

0,0022

PCB153

mr/l<ad•

<0,0010

PC8180

mc/k&ds

<0,0010

PCB (som 7) (factor 0,7)
mc/k&dS
Poly<Ydisdle Aromatlld>e Koolwaten>oflen, PAK
Neft•W:e.n

0,0033

0.0022

<0,0010

0,0033

0,0022

<0.0010

0,0033

0.0049

0.0158

0.0049

0,0233

ms/l<ld•
ms/l<Ids

<0,050

0,035
0,41

<0,050

0,035

0,41

<0,050

0,035

Anthraceen
Fluor•ntheen

mg/f<&ds

0,11

0,11

0,5&

0,58

<0,050
0,081

0,035

mc/kads

Benio(•l•nthra<e<in
c�r;soen

ms/kad•

0,3

0,3

<0,050

0,035

mc/kad•
mc/l<&ds

0.31

0.31

0.052

0,052

Berao(k)fluoninttiün
Benlo(o)PV""'"
Benzo(ll>l)peryleen
lndono(123-.:d)py-n
PAK VROM (10) (factor0,7)

0,14

3S
50
140

290
430

530

20

3S

190

2600

5000

0.001

0.02

0,51

0,35

1.,5

20,8

0,0033

0,081

0,035

0,23

0.1•
0,23

<0,050

mc/kgds

<0,050

0.035

Ml/kadS

0,14

0,14

<0.050

0,035

rnc/l<ad•

0,13

o.u

<0,050

0,035

mc/l<cds

2,4

�435

0.41

0,413

nde
..

....... """
100-

_....

&oToY• Oordtt- 1

M
....I.

�fv:M� Achk•ll'ooctw.uf"dl

100'184ö9'

M.....,

�--Mhl!l!IJf�

100,.,7

M•
...

Yoldoft.unAd'tffrftr�•

720

0,0033

<0,0010
<0.0010

Fenanttveen

4

10

vrrtlM..."..,.6t•'-"ili" 1c1.iktn�
tsl'IMf dMtofgetll..,, dfAlhlffW'onchiladit
lfOlf'I dln.Mh\tt�df
.,.Olf!fcblil•wtnW.Nrdr
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loToV• n lleoord•lillc kwelltel! ven rrond en b•a•• bij toepauinf opof inde landbod•l'll
Uw projKtnummer

ProjKtnaem
Ordernummer
Datum monstername
Monster nemer
�rt ifica1tnummer

Startdatum

30-04-2018

Rapporu,edatum

03�-2018

Ana!x!!

Eenheid

1

Oofdeel

2

3

Oofd�I

Oofdeel

Bodemtyp• eorni<tle
Organische stof
Korrelgroote
t < 2 µm (Lutum)

5

3,1

2,1

25

16,6

26,4

Jitgevoerd

Jltgevoerd

Jltgevoerd

Voorb ehlndellnr
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundis• enalyses
Droge stof

%(m/m)

78.6

76.2

70

Organische stof

%(m/m)ds

5

3,1

2.1

Gloelrest

%(m/m)ds

94,6

95.8

96.1

Korrelgrootte< 2 µm (Lutum)

%(m/m)ds

16,6

26,4

Minerela olie
Minerale olie (Cl0 . C12)

mg/kgds

<3,0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12.Cl6)

mg/kgds

<S,0

5.2

<S, O

Minerale olle (C16-C21)

mg/kgds

13

g

<5,0

Minerale olle (C21.C30)

mg/lcgds

270

29

14

Minerele olle (C30-05)

mg/lcgds

220

19

11

Minerale offe (OS.C40)

mg/kgds

84

6,5

<6,0

Minerale olle totaal (C1<>-C40)

mg/kgds

600 N... ..,.
....
,..
Zie bijl.

Chromatogr1m olie (GC)

69

<35

INI

<>AW

Zla bijt

Metalen
23

mg/kgds

33

Cldmfum (Cd)

mg/kgds

o:n

<•AW

<0,20

"".,,

Kobalt(Co)

mg/lcgd s

4,7

caA.W

5,8

""w

Koper(Cu)

mg/kgds

2S

<•AW

10

csAW

Kwllc(Hg)

mg/kgds

0,11

caAW

<0,050

aAW

Molybdeen(Mo)

mg/lcgds

<1.S

cwAW

<1.S

<•AW

Nikkel (Nf)

mg/lcgds

13

<•AW

18

<-AW

Lood(Pb)

mg/kgds

57

w-•

22

c•AW

Zink (Zn)

mg/kgds

76

<•AW

51

oAW

PCB 28

mg/lcgds

<0.0010

<0,0010

PCB52

mg/qds

<0,0010

<0,0010

Barium

(Ba)

Polychloorblfenylan, PCB

PCB 101

mg/lcgds

<0,0010

<0,0010

PCB 118

mg/lcgds

<0,0010

<0,0010

PCB 138

mg/kgds

<0,0010

<0,0010

PCB 153

mg/lcgds

<0,0010

<0,0010

PCB 180

<0.0010

mg/kgds

<0,0010

mg/kgds
PCB (som 7) (factor 0.7)
Polycycfis<:h• Arometnch• Koolwetentoffen, PAK
mg/k&ds
Naftaleen

0,0049
<0,050

<0.050

Fenanthreen

mg/kgds

0,41

<0,050

Anthraceen

mg/lcgds

0,11

<O,OSO

Fluorantheen

mg/lcgds

0,58

0,081

Benzo(1)anthreceen

mg/lcgds

0,3

<O,OSO

<aAW

0,0049

Chryseen

mg/lcgds

0,31

0,052

Benzo(k)Ruoranlheen

mg/lcgds

0,14

<0,050
<0,050
<0,050

Benzo(a)pyreen

mg/k&ds

0,23

Benzo(&hl)peryleen

mg/kgds

0,14

lndeno(123-<:d)Pyreen

mg/lcgds

0,18

PAK VROM ( 10) (factor 0,7)

mg/lcgds

2,4

Le
....

caAW

<0,050
w.....

0,41

<>AW

nda
Aftolybcoo "'
l00'1169S

H« ToepKbHt > indu1tM

10071696

Kttdo9 IMunr"

10011697

�toePl...ff

coAW

ti;lein•rdlft of&•hjlc•..n deAd1t.,.&rondwuro.
klnse•nd1.11tfle

O.ittoeuW.alt m.b.v. loToV'• ult.awo.fd.
Zie YOOrInfo http//www.l'Wf;liMfom,�tnlnVotuMrwerpe4'/bodemoOl'ldercrond/bb__,tnrtrurnant.tn/boti:>v9/
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lloToVa TI3 To.tslt11 Wbb Jr0n<lw1ter (ondlepj

Prcjei:tnumme<
Prqectnaam
Ordernummer
Datum monstemome

09-05-2018

Monst�mer
Cenf
te
Ul l'IUJYlmet
Stan&...,,

<&-05-2011

�PPO•U�llum

1�·2018

Ana!X!!

e nhëcl
E

Mttllen
8a11um(8a)

G5SO

Oor
deel

ltG

820

&20

20

50

338

<0.20

0,14

0.2

0,4

3.2

s
<2,0

s

2

20

60

1,4

IS

45

75

<0,050

0,035

o.os

o.os

0.175

0,3

uc/l

<2,0

1,4

1 53

300

llc/l

4,5

4.5

3

15

45

75

Lood(Pb)

uc/l

<2,0

1,4

2

15

45

75

ZJnk (Zn)

llCI\.

<10

7

10

65

03

800

<0,20

0,14

0.2

0.2

15 .1

30

<0.20

0,14

0,2

504

1000

<0.20

0,14

0,2

n

150

<0,10

0,07

m,p.Xyteen

llc/l
uc/I.
llc/l
llc/l
uc/I.

<0,20

0,14

Xylenen (som) fKtor 0.7

uc/l

0,21

0,21

0,2

0.2

lS.l

70

8TEX(som)

uc/I.
llc/l
llc/l

<0.90

<0.020

0.014

0,02

o.oi

35

70

<0,20

0,14

0,2

6

153

300

Kwik (Hl)

llc/l
llCI\.
uc/l
uc/l
uc/I.

Molybdeen (Mo)
Nfkkel (NI)

C.dmoum (Cd)
Kobolt(CO)
koper(Cu)

6l5
100

Vluchtlc• Atomotlsd>e Koolwatorotofflfl

8en2een
TOIUCttl
Ethylbenzeen
c>X\'leen

Naltaleetl

5tyrttn
Vluchtic• orpnkdw holoc•Nooolwoterstotfen
llichloorme1hoan

<0.20

0.14

0.2

0,01

500

1000

<0.20

0,14

0.2

6

l03

400

<0,10

0.07

0.1

0.01

s

10

<0.20

0,14

0,2

2•

262

500

Tetrachloottthttn

llc/l
llc/l
llc/l
llc/l
llc/l

<0.lO

0.07

0,1

0,01

20

40

l,M)1d\loorettlHn

llc/l

<0,20

0,14

0.2

7

454

900

1.2•Dld1looreti'INn

llc/l

<0,20

O.l•

0.2

7

204

1.1,l·Trichlooreth»n

llc/l

<0.lO

0,07

0,1

0,01

150

400
300

0.1

0.01

65

130

T�hoan
Tetrachloorrneiho an
TrlCNoor"heen

1,1.2•Trichloorettlaan

llc/l

<O.lO

0.01

CIS l.2·0ichloon!lhen
e

1.11/l

<0.lO

0,07

trans l,2·Dl<Nootelheen

µc/I.

<0,10

0,07

CllW(som)

uc/l

<l,ó

Trfbroornmethun

uc/l

<0,20

0,14

lllnylcl>lorlde

uc/l

<0.10

0,07

0,2

0.01

2.5

s

1.1-0lchloote1t.een

uc/l

<0,10

0,07

0.1

0.01

s

10

0,2

0,01

10

20

0.6

0,8

40.•

80

so

50

325

600

1.2-lllchlootethenen (Som) factor 0,7

uc/l

0.H

0,14

1.l·Olchlootpropcan

uc/l

<0.20

0,14

1.2-C>lchloorpropcan

uc/l

<0,20

0,14

1,l·Oichloorpropcan

uc/l

<0.20

0,14

DlchloorpropaMn som fKtor0.7

uc/l

0,42

0,42
7

630

Minerale olle
Mln"rale olle (C10<12)

µc/I.

<10

Mineraleollc (C12-C16)

uc/l

<10

uc/l

<lO

M111eraleollc (C16-C21)
M""'raleollc (C21-c30)
Mineraleolie (00.05)
M""""leolie (OS-CAO)
Minerale olie totHI (Clo-<:40)

uc/I.
llc/l
llc/l
llc/l

<15

10.S

<10

7

<10

7

<SO

lS

nd•
"'

�<•fW

-"

,_,

"...,�,

,...._..l

�..,",,.....f'\4•.......,..

GttNvolt•.-Rot'�
\9.,..,4MIot""".,."SoHtrr.<tMff
.OHt cf�StJ...
tw....
•0t•f ct..n '"""'""'�'
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij onolysecertificaat
Pagina
Opmerking 1)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van S.4 % m/m

(SIKB 3010

pb

3).

Opmerking 2)
De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van O, 7*RG

turofins Anotytic4 9.V,
Gildewe9 •2·46

Tel.

BNP P o ribos S.11. 227 ,,, '25

eurofiM Anolytito e.v. is ISO uoo1: 2 0• 9ecertificeerd door TÜV

3771 NB eorneveld

�ox +31 (0)34 242 63 99

I8AN: Nl718NPA022792452S

en er�end door i'let Vloo11se Cewest

P.O. 80X459

e-aoil info-env@eurofins.nl

DIC: 8NPANl2A

i'let Brusselse Gewest (&IM), het Woolse Gewest (OGRHE-OWO)

3770 Al Dorneveld Hl

Site-w.eurofins.nl

KVK/CoC Ho.

en door de overheid ••n Luxe11burg (MEV).

+

31 (0)34 2• 2 6J oo

090062:1

DlW/VAT Ho. Nl 8043.14.883.801

0
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat
Pagina 111
Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-S en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-S en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en c:f. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (In)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FIO

Cf. pb 3010-7 en gw. HEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden'',

versie juni 2016.

futofin$ Anolytico e.Y.

Cildeweo 42-46

Tel. +31 (0)34 242 63 oo

3771 N8 eorne•eld

rox

P.O. 8oX

459

�770 AL Born�vefd Hl

+31 (0)34 242 63 99

8NP Poribos S.A.

227 9245 25

I8AN: Nl718NPA022792452S

Eurofins Anolytico 8.V. Is ISO

14001:

2004 gecertificeerd door Tiiv

en erkend door het Vlooase Cewest (OVAM en Dep. O•geving),

f -a o il info-env@eurofins.ni

SIC: 8NPANl2A

het Brusselse Cewest (8IM), het Woolse Cewest (OCRHf-OWO)

Site www.eurofins.nl

Kvk/CoC No. 09088623

�n door de overheid von luxe•burg (Mr\I),

8TW/VAT No. Nl 8043,U.8'3.801
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Ginnum, 11 februari 2019

Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten
Betreft: zienswijze

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dienen wij onze zienswijze in inzake het ontwerp-instemmingsbesluit
winningsplan Blija van 9 januari 2019 (uw kenmerk DGKE-W0/18204086). Wij zijn van
mening dat het positieve besluit voorbarig en met onterechte argumenten is genomen.
Wij motiveren dit als volgt:

1. Betreffende de wijziging, zijnde verlenging en uitbreiding van het bestaande
winningsplan
Wij zijn van mening dat uitbreiding en verlenging van de winning niet te rijmen valt met
het beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook aardgas terug te dringen
in verband met de bewezen klimaatverandering. Wij wonen vlak bij de kust en maken
ons zorgen om de zeespiegelstijging. In dit speciale geval is de winning bovendien
marginaal: van maximaal ruim 200 miljoen m3 in 2021 aflopend naar wellicht 0 in 2040
(zie pag. 32 van de aanvraag van de NAM). Het valt niet uit leggen dat, gezien de
klimaatdiscussie en de energietransitie, een verhoging van de risico' s voor nog eens 2030 jaar wordt geaccepteerd voor een marginale bijdrage aan de aardgasbehoefte. die
bovendien sterk zal afnemen

2. Betreffende de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen ten gevolge van winning
Wij sluiten ons geheel aan bij de bezwaren van het Wetterskip fryslän ten aanzien van
de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen. Het risico is nooit geheel afwezig en
staat in geen verhouding tot het nut van de verlenging en de uitbreiding van de winning.
De controlemetingen van de bodemdaling in 2018 zijn nog niet geopenbaard. Wij willen
kennis nemen van die metingen alvorens welk besluit dan ook genomen kan worden.
Wij vinden ook, dat de beoordeling van mogelijke gebouwschade niet na toekenning van
de vergunning door de NAM moet worden gegeven (zie artikel 2 van het ontwerp
winningsbesluit), maar voordat het definitieve besluit wordt genomen. Dat geldt ook
voor het door de NAM op te stellen (schade)plan. Wij hebben die beoordeling en dat
plan nodig voor een eventuele bezwaarprocedure bij de Raad van State.
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3. Betre ffende de risico's voor de grondwaterkwaliteit
In de aanvraag van de NAM en het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht
gegeven aan de risico's van contaminatie van het grondwater. De exploratie en
exploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40 jaar gaande. Recente metingen bij
de Hegebeintumerdyk hebben extreme waarden van barium aangetoon d: op 2-3 meter
diepte een gehalte van 820 microgram per liter. Dit is ruim boven wat in deze regio
gebruikelijk is, nl. rond 400·500, en ruim boven de officiële interventiewaa rde van 625
microgram per liter ( zie bijlage, laatste pagina). Dit leidt er toe dat er geen grondwater
gebruikt mag worden voor beregening, dan wel voor het vee. De herkomst van deze
extreme waarden is vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat
gebruikt bij het boren van winningsputten aJs smeer- dan wel afdichtmiddel. Bij deze
verzoeken wij u de NAM te verplichten grondwaterkwalitetsonderzoek te doen in een
straal van 5 km rondom de win ningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat
een beslissing kan worden genomen t.a.v. deze aanvraag.

4. Betreffende waardedaling

van

onroerend goed

Om te beginnen verwijzen wij naar punt 2 van deze brief. Daar komt bij, dat de
uitbreiding van de vergunning de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking)
betreft. Fracking heeft een zeer negatieve reputatie. Daarbij is niet ter zake of
daadwerkelijk fysieke schade wordt veroorzaakt. De reputatie alleen is al voldoe nde om
adspirant kopers van onroerend goed af te schrikken. Dat is een gegeven waar bezitters
van onroerend goed mee geconfronteerd worden. Frackîng is fracking, ook al wordt het
niet permanent toegepast, zoals in dit geval. De NAM dient deze waardedaling te (laten)
taxeren, alvorens een definitief besluit ta.v. deze aanvraag kan worden genomen.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland (brief van GS van
15 mei 2018) en het Wetterskip Fryslan (brie"f van 29 mei 2018) aan.

Hoogachtend,

E-mail:
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248

15 FEB 2019

2250 AE Voorschoten
Betreft: zienswijze

Hegebeintum,
12 februari 2019

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik mijn zienswijze in inzake het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija
van 9 januari 2019 (uw kenmerk DGKE-W0/18204086) . Ik ben van mening dat het positieve
besluit voorbarig en met onterechte argumenten is genomen.
Ik motiveer dit als volgt:
1. Betreft de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen
Ik sluiLmij geheel_�an

bil de bezw�ren van het We_tterskip Fryslan tel)��l')_y�n de r�Q��

van bodemdaling en bodemtrillingen. Het risico is nooit geheel afwezig en staat in geen
verhouding tot het nut van de verlenging en de uitbreiding van de winning. De
controlemetingen van de bodemdaling in 2018 zijn nog niet geopenbaard. Ik wil kennis
nemen van die metingen alvorens welk besluit dan ook genomen kan worden. Ik vind ook,

dat de beoordeling van mogelijke gebouwschade niet na toekenning van de vergunning door

de NAM moet worden gegeven (zie artikel 2 van hl!t ontwerp-winningsbesluit), maar voordat
_
het definitieve besluit wordt genomen. Dat geldt ook voor het door de NAM op te stellen
plan. Ik heb die beoordeling en dat plan nodig voor een eventuele bezwaarprocedure bij de
Raad van State.
2. Betreft de risico's voor de grondwaterkwaliteit
In de aanvraag van de NAM en het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht
gegeven aan de risico's van contaminatie van het grondwater. De exploratie en
exploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40 jaar gaande. Recente metingen bij de
Hegebeintumerdyk hebben extreme waarden van barium aangetoond: op 2-3 meter diepte
een gehalte van 820 microgram per liter. Dit is ruim boven wat in deze regio gebruikelijk is,
nl. rond 400-500, en ruim boven de officiële interventiewaarde van 625 microgram per liter
(zie bijlage, laatste pagina). Dit leidt er toe dat er geen grondwater gebruikt mag worden
voor beregening, dan wel voor het vee. De herkomst van deze extreme waarden is
vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij het boren van
winningsputten als smeer- dan wel afdichtmiddel. Bij deze verzoek ik u de NAM te
verplichten grondwaterkwalitetsonderzoek te doen in een straal van 5 km rondom de
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winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat een beslissing kan worden
genomen op deze aanvraag.
3. Betreft de waardedaling van onroerend goed

Om te beginne� verwijs ik naar punt 2 van deze brief. Daar komt bij, dat de uitbreiding van
de vergunning de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking) betreft. Fracking heeft
een zeer negatieve reputatie. Daarbij is niet ter zake of daadwerkelijk fysieke schade wordt
veroorzaakt. De reputatie alleen is al voldoende om adspirant kopers van onroerend goed af
te schrikken. Dat is een gegeven waar bezitters van onroerend goed mee geconfronteerd
worden. Fracking is fracking, ook al wordt het niet permanent toegepast, zoals in dit geval.
De NAM dient deze waardedaling te (laten) taxeren, alvorens een definitief besluit op deze
aanvraag kan worden genomen.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland (brief van GS van 15 mei
2018) en het Wetterskip Fryslan {brief van 29 mei 2018) aan.

Hoogachtend,
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Vestiging Drachten

15 FEB za19

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

l nspraakpun t winningspla n Blija
Postbus 2482250 AE Voorschoten

Plaats: Blija

13-02-2019

Datum:

Referentie:

Zw 1

Betreft: zienswijze

Geachte heer, mevrouw,
Als directe buur van de boorlocatie onderschrijf ik persoonlijk deze zienswijze van LTO Noord ten volle
Daarom maak ik persoonlijk graag gebruik van de mogelijkheid deze zienswijze onder uw aandacht te brengen.
Waar in de tekst sprake is van LTO noord gelieve ook mijn persoonlijke visie te lezen.
Afbakening
Het ter inzage liggende plan behelst de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid. De redenen
voor het nieuwe winningspla n zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Bl i ja


Zuidoost e n Blija-Zu d, het aanboren van drie nieuwe putten, een actualisatie van productie- en bodemdaling s
voorspellingen en voorziene activiteiten (waaronder hydraulische stimulatie om de productie in stand te hou de n) .
i



Algemeen
lTO Noord ziet aan l e ding voor een ziens wijze op dit instem min gsbe sluit omdat in relatie tot dit besluit grote
i

agrarische belangen op het spel staan. Het landgebruik boven genoemde winningen is grotendeels agrarisch,
hetgeen ons tot de conclusie brengt dat in potentie er zowel voor de agrarische productie als voor de agrarische

onroerende goede ren gevolgen zouden kunnen worden ervaren v an de winning van gas in de ondergron d.
Kijk end naar de reacties/adviezen van lokale overtieden en de wijze waarop in het voorliggende plan met d e door
hen gemaakte opmerkingen wordt omgegaan, valt op dat het bagatell iseren van zorgen als een rode draad door
het document loopt. Wij vinden dat in het besluit onvoldoende blijk wordt gegeven van het besef dat er onder
burgers en boeren, gelet op de ontwikkelingen in Gronin gen een forse deuk is geslagen in het vertrouwen in
partijen die verantwoordelijkheid dragen rond de winn ing van aardgas. Deze waarneming geeft ons reden om ons
met een zienswijze in de discussie te mengen en vanuit agra risch perspectief een aantal zaken te adresseren.
,

Waterhuishouding en verzilting
In het winningsplan wordt aangegeven dat door gaswinning reeds 2 cm bodemdaling heeft plaatsgevonden. TNO
en het Staatstoezicht op d e Mijnen achten het aannemelijk dat de toekomstige bodemdaling uit de drie Blija
gasvelden nog 3 to t 4 cm zal bedrage n. De to tale bodemdaling door gaswinning (en mogelijk natuurlijke daling)
kan op het diepste punt van de bodemdalingskom rond de 8,3 cm bedragen. Tegelijkertijd wordt vastges teld dat
het gebied dat met bodemdaling wordt geconfronteerd in de loop der tijd groter wordt. Ondanks dat 8,3 cm fysiek

LTO Noord Morra 2 - 9204 KH Drachten . Postbus 186 9200 AD Drachten
T 088- 888 66 66- F 088- 888 66 60- E info@ltonoord.nl 1 www.ltonoord.nl
Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle- KvK 08 13 06 50
-

-

·
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een beperld effect lijkt te geven, Is de agrarische sector over deze ontwikkeling zeer bezorgd. In dtt gevoel wordt zij
gesterkt door de waarneming op pagina 20 van het besluit, waar wordt vastgesteld dat de bodemdaling van 8,3
centimeter niet verwaarloosbaar is. Daar denkt de sector ook zo over, omdat de effecten van bodemdaling door de
sector naar onze overtuiging ook gevoeld zullen worden. Niet alleen doordat met die maaivelddaling een voor
agrarische productie benodigde optimale waterhuishouding mogelijk in het geding komt, maar ook omdat die
bodem gerelateerde effecten ook zullen doorwer1cen in de verzilting van de bodem. In het instemmingsbesluit wordt
gesteld dat;
"Verzilting wordt voomamelyk veroorzaakt door zeespiegelstjging en grondwateronttrekkingen. Bodemdaling door
gaswinning kan verzilting versterken, maar omdat verzilting een gevolg is van meerdere 001Zalcen waaraan
gaswinning slechts beperkt kan bijdragen worden in het winningsplan geen voorschriften hieromtrent gesteld.• Met
de kennis d.�_de a.f!lek>pen periode is ontwikkeld als het gaat om verzilting en de ontwikkeling daarvan is dj_t wat
ons betreft te kort door de bocht. De wetenschappelijke onderbouwing van de stefling dat •gaswinning slechts
beperkt kan bijdragen aan verziltilg" ontbreekt volgens ons. Het Wetterskip spreekt in haar advies van negatieve
en onomkeerbare effecten. Hierom zou het wat ons betreft wenselijk zijn dat er utt onderzoek en monttoring wordt
vastgesteld hoe het zit en in dit geval het beginsel wordt gehanteerd dat er een effect kan zijn en de NAM zowef
financieel als anderszins staat voor de gevolgen.
In lijn met de opmer1<ingen van het Wetterskip aangaande keringen, drooglegig ng en waterberging wil LTO Noord
langs deze weg ook nogmaals aandacht vragen voor waterhuishoudkundige consequenties die mogelijk
doorwer1<en naar het agrarisch belang. Dit betekent concreet dat wji pleiten voor gedetailleerde vaststelling van de
nulsituatie in relatie tot maaiveldniveau en verzilting, alsmede monitoring van de ontwikkelingen aangaande deze
twee parameters.

Bodemtrilling
In de verschillende documenten die ter inzage liggen wordt aangegeven dat de kans op schadeveroorzakende
aardbevingen kletn is. Wij vinden het lastig om te beoordelen hoe zaken zich zullen ontwikkelen. Het moge echter
duidelijk zijn dat de zorgen van agrarische ondernemers met gebouwen en bouwwerken in het gebied, niet
weggenomen worden met de opmerking dat het allemaal wel mee zal vallen. Termen als vertrouwen en gevoel van
veiligheid zijn in het geding. De ervaring leert dat er in de bestaande winningsgebieden dikwijls grote zorgen leven
over de mogelijkheid van schade aan en waardevermindering van (met name) onroerende zaken ten gevolge vél'l
gaswinning. Het is dan ook frustrerend om in de stukken te lezen dat er niet voor gekozen wordt om de nulsituatie
(desnoods steekproefgewijs) vast te leggen en zowel versnemngsmeters als tiltmeters te installeren. Hiennee zou
volgens het adagium van "meten is weten• objectief kunnen worden vastgesteld of en in hoeverre de bodem
beweegt als gevolg van de gaswinning.

Inzetvan TILT meters
Burgers bevinden zich op het kante/punt dat ze naast de analyse van deskundigen ook graag een eigen oordeel
naast die van deskundigen willen kunnen leggen. Metingen die toegankelijk zijn voor meerdere partijen en door
meerdere partijen gec/8eld worden kunnen het verschil tussen beide oordelen in balans brengen. TILT
monitoren meten naast de grondversnelling de scheefstand op een bepaakfe locatie. Ze kunnen ons op weg
helpen om etVaringen en kennis op te doen om een eventuele causaliteit te vermoeden of (in een later stadium)
te bevestigen. Daarnaast constateert LTO Noord dat banken en verzekeraars geïnteresseerd zijn in
risicoanalyses om in geval van investeringen bij klanten na te gaan ofde aflossingen en afschrijvingen gelijke
pas houden met de waarde van het onc/etpand op langere tennijn in relatie tot schade aan het pand door
bevingen. TILT monitoren zijn geschikt om deze risicoanalyse te ondersteunen. Naast het meten van
versnellingen (KNMI) moet ook de tiltAJoekverlcanteling gemeten worden om de effecten van de bevingen te
kunnen aantonen. Met tiltsensoren kan daadwerkelijke ontstane schade worden meten. Deze meten
hoogfrequent met 100 tot 400 keerper seconde en op 1125.000ste graad nauwkeurig en registreren telkens
weer, bev,. na be ·
hoe den duur huizen van itie veranderan. Tiltsensoren kunnen ook een
,

,
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sluimerende opbouw van schade inzichtelijk maken, lang voor dat deze voor het oog waarneembaar is. Naast
het meten van de versnelling is namelijk ook de positie van het huis - dus hoe het is 'teruggekomen'- na
bevingen, belangrijk. Er wordt niet gesteld dat het KNMI niet goed meet maar anders: er is meer behoefte aan
nauwkeurigheid en gerichtheid op schade/veiligheid. Doel moet zijn om met de diverse technieken en
specialisten te komen tot de Best Practice voor alle problematieken.
Wij vragen u in lijn met onze opmerkingen om de nulsituatie vast te leggen en op grond van een met de agrarische
sector vast te stellen monitolingsplan, over te gaan tot zowel versnellingsmeters als tiltmeters.

Schade en bewijslast
1n bet verlengdevan hetvoorgaande Dpmerldngen is er ander de overige burgers, maarook onder de agrarische
ondernemers frustratie over het feit dat in relatie tot de afhandeling van schade verwezen wordt naar de regels
van burgerlijk recht. Wij achten het, van groot belang dat vooraf duidelijk geregeld wordt dat eventuele
schadeclaims vlot en adequaat worden afgehandeld. En dat over de afhandeling van eventuele schade duidelijk
gecommuniceerd wordt zodat getroffenen maximaal worden ontzorgd. Ondanks het feit dat het hier om een
winning gaat waar de impact in de vorm van schade klein wordt geacht, gaan wij er vanuit dat de omkering van de
bewijslast binnen de Mijnbouwwet van toepassing kan worden verklaard om daarmee een belangrijk deel van het
wantrouwen onder de bevolking tegen gaswinning te kunnen wegnemen.
Toepassing van de route schadevergoeding via het Burgerlijk recht gaat uit van een duidelijk en direct causaal
verband in de relatie tussen gaswinning en schade. Dit terwijl uit praktijkvoorbeelden in bijvoorbeeld de provincie
Groningen blijkt dat de werkelijkheid veel gecompliceerder kan zijn. Wij zijn derhalve van mening dat u om die
reden de omkering van bewijslast van toepassing moet verklaren; zeker in geval wanneer u de motivering van de
winningsvergunning vanuit nut en noodzaak mogelijk wilt gaan maken. Ook in verband met de rechtsongelijkheid
met winningsgebieden elders in het noorden, vragen wij u over te gaan tot het van toepassing verklaren van
omgekeerde bewijslast.

Hydraulisch stimuleren (fracklng)
Om reden van het verhogen van de efficiëntie overweegt NAM ook voor deze winningen het toepassen van
hydraulische stimulatie. Het toepassen van dergelijke technieken gaat gepaard met een aantal risico's, waarop
SodM ook wijst in haar advies en het door haar verrichte onderzoek naar 250 putten waar fracking heeft
plaatsgehad.
Deze risico's betreffen;
•het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen;
•het verlies van integriteit van de put;
•het optreden van bevingen;
• de blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën.
Zoals eerder betoogd vindt boven de gaswinning Blija agrarische productie plaats, sterker nog hier wordt
topkwaliteit voedsel geproduceerd. Om zeker te weten dat de kwaliteit van die productie of de beelden die
consumenten daar bij hebben, niet in het geding is, zou je die risico's moeten uitsluiten. De enige valide manier
om dat te doen is door af te zien van het gebruik van Fracking. Zeker ook kijkend naar hoe nu de beoordeling van
risico's van Fracking wordt doorgeschoven naar een "lichte procedure" op een later moment, zijn wij van mening
dat ten principale van deze techniek moet worden afgezien.

Tot slot
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Het mag duidelijk zijn dat de agrarische sector tegen de ver1enging van de bestaande gaswinning is en tegen
uitbreiding van het gaswinningsgebiecl. Samengevat om de volgende redenen:
Er wordt geen 0-meting uitgevoerd m.b.t. bodemdaling, verzilting en bodembeweging
Er wordt niet op verzilting en bodembeweging gemonitord
Er is geen sprake van omgekeerde bewijslast
Schade vergoeding door toepassing van het Burgertijk recht is te kort door de bocht
Er wordt gebruik gemaakt van fracking om het gas te kunnen winnen
Wij hopen u met onze zienswijze van dienst te zijn in het zoeken naar een afgewogen besluit en daarmee een
gedragen wijze van winnen van aardgas.

Hoogachtend,

4
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Minister van Economische Zaken in Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Datum:

Harlingen. 13 februari 2019

Betreft:

zienswijze gewijzigd winningsplan Blija

15 FEB 2019

Kenmerk:

AWo/EG/19019

Geachte heer, mevrouw,
De Waddenvereniging dient hierbij een zienswijze in naar aanleiding van uw ontwerp voor
instemming met het gewijzigde winningsplan voor de gasvoorkomens Blija. Dit ontwerp en
het gewijzigde winningsplan liggen van 10 januari tot en met 20 februari 2019 ter inzage
(Siert 2019, 750).
De Waddenvereniging adviseert u om niet in te stemmen met het gewijzigde winningsplan
voor de gasvoorkomens Blija op grond van de hiernavolgende argumenten.
1.

Stopp e n met gaswinning
Klimaatverandering als gevolg van de toegenomen uitstoot van C02 en vergelijkbare
gassen noodzaakt om het gebruik van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, op zo
kort mogelijke termijn geheel of vrijwel geheel te beëindigen. In dat verband is het
onlogisch om de gaswinning uit bestaande gasvelden of uit nieuwe gasvelden toe t e
laten nemen. Het i s noodzakelijk om d e energietransitie, bestaande uit een grote
besparing op het energiegebruik en een omschakeling voor het overige energieverbruik
naar duurzaam opgewekte energie zo snel mogelijk te realiseren.
Door de rechter bent u in de Urgenda-zaak al gesommeerd om te voldoen aan de door
uzelf gemaakte afspraken. die onder andere in het akkoord van Parijs zijn gemaakt
teneinde de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en op termijn te stoppen.
Inmiddels blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat die afspraken niet eens voldoende
zijn om de doelstelling 'niet meer dan 1,5 graad temperatuurstijging' te halen.
Uit uw voorstel om in te stemmen met dit winningsplan van de NAM voor de velden Blija
blijkt niet, dat

u

de energiebesparing en energietransitie voldoende serieus neemt.
--

2.

ne--::,..1

Zeespiegelstijging
Het veld Blija-Ferwerderadeel ligt gedeeltelijk onder de Waddenzee en de kwelders
langs de kust. Zeespiegelstijging als gevolg temperatuurstijging met het smelten van
ijskappen en gletsjers is de grootste bedreiging voor de Waddenzee zoals we die nu
Waddenvereniging Droogstraat 3 Postbus 90 8860 AB Harlingen
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kennen met een combinatie van geulen en droogvallende platen. Als de snelheid van de
zeespiegelstijging groter wordt dan de sedimentatiecapaciteit van de Waddenzee zal
afname van het plaatareaal gevolgd door totale verdrinking het gevolg zijn . Volgens de
laatste wetenschappelijke inzichten neemt de versnelling van de zeespiegelstijging de
komende decennia al dusdanig toe, dat dit verdrinkingsri sico reëel is. Extra
bodemdaling als gevolg van ga swin ning versnelt dit proces. Dit is bovenop het
algemene argument van het terugdringen van de uitstoot van broeikas gassen een extra
zwaar argument om in ieder ge val te s t op pen met gasw inning uil velden onder de

is tevens strijdig met het advies van
de Deltacommissaris, die aa ngeeft dat (extr a) bodemdaling in laag ge legen g ebied en
niet wens elijk is.
Waddenzee. Het ins te mm en met het winn in gs plan

3.

Bodemdaling en na-ijleffect
Het voorliggende w innin gspla n gaat uit van een productie uit de velden Blija tot en met
het jaar 2050. Na 2050 zal de bodem daling als gevolg van deze gaswi nning nog vele
ja r en na-ijlen. Het is een erns tig gem is in he t w in nin gspl an dat deze na-ij ling niet nader
is onderzocht. Rond de velden Blija komen aquifer s voor. De effecten van deze aquifers
op de drukdaling en de b odemd aling is evenmin goed onderzocht. Uit het door de NAM

uitgevoerde onderzoek LTS v oo r de velden Ameland is gebleken. dat die na-ijl tientallen
jaren kan bedragen. In 2050 zal de snelheid van zeespiegelstijging groter zijn dan de
i
sedimentatie. Dat is des te sterker het geval in de na 2050 komende jaren. waarn de
bodemdaling nog door gaat als gevolg van de na-ijl .
Het winning splan biedt daardoor onvoldoende zekerheid dat deze gaswinning niet leidt
tot significant negatieve effecten op d e natuur van de Waddenzee, omdat door de
bodemdaling zowel de kwelders als de droogvallende platen zullen afnemen. Voor dit
plan had dan ook een passende beoordeling, zoals bedoeld in de Wet
natuurbescherming, moeten worden opgesteld.
Ook de mogelijke cumulatie met de velden Moddergat, Lauwers oog en Vierhuizen
(eveneens van de NAM) is niet uitgewerkt, laat staan onderzocht. Door die cumulatie is
er des te meer kans op

4.

negatieve significant e effec ten.

Frac ki ng
In hel winningsplan wordt fracking (door de NAM eufemistisch hydrau li sche stimulatie
genoemd) voorgesteld. Fracking met chemicaliën geeft extra risico's op de natuur van
het waddengebied. Fracking is een techniek die niet zou moeten worden toegepast en

- in de woorden van de NAM in het vorige winningsplan van slechte kwaliteit zijn . De mogelijke meeropbrengst v an fracking i s ger ing bij een
slecht veld. In dit geval - als fracking een t oepas bare techniek zou zijn - zou fracki ng

zeker niet bij reservoirs die

moeten worden afgewezen omdat de voordelen - een beperkte meerop br engst aan gas
- niet opweegt tegen de nadelen, zoals risico's voor natuur en milieu. Mocht u uw
voornemen om in te stemmen met het winningsplan dan verzoekt de Wadd enver eni ging
u om in ieder g eva l niet in te stemmen met fracking (hydraulische stimulatie).

!)
�

--

__...

5.

Adviezen
De provincie Fryslän en Wetterskip Fryslän adviseren u ook om niet in te stemmen met
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deze wijziging van het winningsplan voor de velden Blija. Ook de gemeente Noardeast
Fryslän (toen nog als DDFK-gemeenten) is in haar advies uiterst kritisch. Alleen uw
adviseurs die onderdeel zijn van het 'gasgebouw', zoals SodM, Mijnraad en Tcbb
kunnen instemmen.
Hieruit blijkt, dat alle regionale partijen u adviseren om niet in te stemmen met dit
winningsplan. De Waddenvereniging sluit zich hier bij aan.

6.

Conclusie
De Waddenvereniging herhaalt hier het advies om niet in te stemmen met het
gewijzigde winningsplan van de NAM voor de velden Blija.
De Waddenvereniging realiseert zich, dat het onthouden van instemming met dit
gewijzigde winningsplan betekent, dat de NAM nog tot en met 2020 de gaswinning uit
de velden Blija kan voortzetten.

Hoogachtend.
Waddenvere

ing

IJ

...
-FSC'
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Aan Ministerie van Economische zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248

16 FEB 2019

2250 AE Voorschoten
Betreft zienswijze
Hegebeintum, 15-02-2019
Geachte heer/ mevrouw,

Bij dezen dien ik mijn zienswijze in inzake het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan
Blija van 9 januari 2019 (kenmerk DGKE-W0/18204086).
Mijns inziens is het positieve besluit te voorbarig en met onterechte argumenten genomen
en wel om de volgende redenen:

1

Betreft de wijziging, zijnde verlenging en uitbreiding van het bestaande
wi nningsplan.

Mijn mening is dat de uitbreiding en de winning niet te rijmen is met het plan om het
gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook aardgas terug te dringen in verband met de
klimaatverandering. Ik woon vlak bij de kust en maak mij zorgen om de
zeespiegelstijging. Bovendien is de winning marginaal: van maximaal ruim 200 miljoen
m3 in 2021 naar misschien 0 in 2040 (pag. 32 aanvraag NAM). Het is dan ook
onbegrijpelijk dat gezien de klimaatdiscussie en energietransitie een verhoging van de
risico's voor 20-30 jaar wordt geaccepteerd voor een kleine bijdrage aan de
aardgasbehoefte die ook nog een sterk afneemt.
2

Betreft risico's bodemdaling en trillingen.

Ik sluit mij aan bij de bezwaren van Wetterskip Fryslan ten aanzien van de risico's van
bodemdalingen en bodemtrillingen. De garantie dat deze er niet zullen zijn / komen kan
niet gegarandeerd worden. Zij staan niet in verhouding tot het nut van verlenging en
uitbreiding van de winning. De controlemetingen van de bodemdaling 2018 zijn nog niet
bekendgemaakt, dus ik vind dat er nu nog geen besluit genomen kan worden. Ook is mijn
mening dat de NAM en TNO verschillende theorieën en cijfers wat betreft de
bodemdaling hebben. De beoordeling van mogelijke gebouwschade moet niet na
toekenning van de vergunning door de NAM worden gegeven maar voor het definitieve
besluit wordt genomen.
1
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3. Betreft risico'sgrondwaterkwaliteit.
In het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht besteed aan de risico's van
contaminatie van het grondwater. De exploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40
jaar gaande. Recente metingen bij de Hegebeintumerdyk hebben extreem verhoogde
waarden barium aangetoond: op 2-3 meter diepte een gehalte van 820 microgram per
liter. Dit is ruim boven wat hier in de regio normaal is en boven de interventiewaarde van
625 microgram per liter. Dit betekent dat er geen grondwater gebruikt kan worden voor
zowel beregening als ook vee. De herkomst voor deze extreme waarden zijn nog
onduidelijk. Wel wordt er op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij de gaswinning. Ik zou
dan ook willen verplichten dat de NAM grondwaterkwaliteitsondenoek moet doen in
een zeer ruime straal rondom de winningsgebieden voordat een beslissing genomen
wordt over deze aanvraag.

4. Betreft waardedaling onroerend goed.
Hierbij verwijs ik naar punt 2 van deze brief. Daar komt bij dat de uitbreiding van de
vergunning ook de toepassing van de fracking betreft. Fracking heeft een zeer negatieve
reputatie. Deze is alleen al voldoende om kopers en toekomstige kopers van onroerend
goed af te schrikken. Wij wonen al in een krimpgebied en dit zou hierdoor nog wel eens
erger kunnen worden waardoor de leefbaarheid met sprongen achteruit holt. Gevolg
hiervan is dat onze huizen veel minder waard zijn. De NAM dient deze waardedaling te
laten taxeren.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland en Wetterskip
Fryslan aan.

2
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

16 FEB 2019
Betreft: zienswijze gaswinning Blija
Holwerd, 7 februari 2019

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van het "ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan Blija (provincie Friesland)"
willen wij als belanghebbende een zienswijze indienen.
De reden voor deze zienswijze is dat wij als belanghebbende in de betreffende regio diverse
discussies en problemen, zoals nu gebeurt in de provincie Groningen naar aanleiding van de
gaswinning,

willen

voorkomen.

Wij

zijn

daarom

tegen

verlenging

en

uitbreiding

van

het

gaswinningsgebied vanwege:

•

Er wordt geen 0-meting en

monitoring uitgevoerd m.b.t.

bodemdaling, verzilting en

bodembeweging
TNO

en het Staatstoezicht

op de

Mijnen achten het

aannemelijk dat de toekomstige

bodemdaling uit de drie Blija gasvelden op plekken tot zelfs 8,3 cm kan dalen. Dat is erg fors.
Daarnaast wordt aangegeven dat gaswinning slechts een beperkte bijdrage geeft aan de
verzilting. Hier is geen wetenschappelijke onderbouwing van. Ook wordt er geen 0-meting
gedaan

voor

bodemdaling,

verzilting

noch

worden

er

versnellingsmeters

of

tiltmeters

geïnstalleerd.
Wij vinden een 0-meting en monitoring van erg groot belang voor ons bedrijf en de agrarische
sector in het gebied.
•

Er is geen sprake van omgekeerde bewijslast en wel toepassing van het Burgerlijk recht bij
schade
Vanuit de provincie Groningen is gebleken dat de materie van schade en gaswinning complex is.
U gaat in het ontwerp uit

van het Burgerlijk recht bij schade en verklaart de omgekeerde

bewijslast niet van toepassing. U zadelt hiermee de omgeving en bedrijven, bij schade door
gaswinning,

op

met

een zeer

moeilijk traject

voor het

aantonen van

schade.

Dat

is

onverteerbaar. Er moet dus sprake zijn van een omgekeerde bewijslast.
•

Er wordt gebruik gemaakt van fracking om het gas te kunnen winnen
Uit onderzoek blijkt dat fracking om gas te kunnen winnen grote risico's met zich meebrengt.
Deze zijn:
o

het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen

o

het verlies van integriteit van de put
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o

het optreden van bevingen

o

de blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën

Het kan niet zo zijn dat in grond, die gebruikt wordt voor de voedselproductie, verontreinigt
wordt met chemicaliën en vatbaar wordt gemaakt voor bevingen. Als we boven de grond graag
duurzaam willen produceren, dan zou dat in de grond ook zeker moeten. Fracking past daar
absoluut niet bij.

Wij verzoeken u dan ook af te zien van verlenging en uitbreiding van gaswinningsgebied Blija.

Hoogachtend,

Naam
Adres
Woonplaats
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Oorpsbelang Blije en omstreken

lnspraakpunt winningsplan Blije

Postadres:

t.a.v. dhr. E.D. Wiebes
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Blije, 14-2-2019.

Betreft:

Zienswijze over de voorgenomen gaswinning te Blije en omstreken
Een reactie op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija
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Hooggeachte heer E.D. Wiebes,
Als bewoners van Blije en omstreken (Noord-Oe>st Friesland), maken wij graag gebruik van de
mogelijkheid om een zienswijze bij u in te dienen over uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija
d.d. 9-1-2019.

Trots
Het dorp Blija ligt middenin het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Buitendijks is goed te zien hoe het
vroegere beheer hier plaatsvond. De zomerpoldlers met bedijking en de uitgebreide kwelders met hun
bijzondere flora zijn in elk seizoen een lust voor het oog. Het is een van de weinige gebieden in Nederland
waar het nog echt stil en donker is. En dat niet ëilleen, het is ook een uiterst belangrijke fourageerplek
voor vogels, waarvan veel beschermde soorten. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dit
kwetsbare gebied met zijn bijzondere geschiedemis; Sense of Place vertelt via een kralensnoer van
projecten langs de Waddenkust het verhaal van de bewoners, hun werken en leven. De plannen voor
buurdorp Holwerd aan Zee zijn welbekend. De inwoners van Blije en omstreken houden van de plek waar
ze wonen en zijn er trots op.

Lange termijn visie
Onze zienswijze moet gelezen worden vanuit dE�ze trots en het huidige regeerakkoord.
Het kabinet heeft duidelijk aangegeven de gaswinning terug te schroeven en onszelf minder afhankelijk
te maken van gas; er wordt van gemeenten en particulieren gevraagd om "van het gas te gaan". Ook
geeft de regering recentelijk aan, dat de lasten iniet (alleen) op de schouders van de burgers terecht moet
komen, zij niet de volledige prijs voor de energi1etransitie dienen te betalen. Dit is een politieke keuze
Sinds de Club van Rome weten we dat er sprake is van de eindigheid van fossiele brandstof en vervuiling
cq klimaatverandering. Het steeds in dit kader uitstellen van effectieve maatregelen zorgt ervoor dat,
onder andere, de dorpsbewoners van Blije en omgeving de prijs zullen moeten betalen van de
onvoorspelbare gevolgen van de gaswinning. Waarom wilt u dat, behalve dat het wellicht in het
regeerakkoord staat?
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 de gaswinning in en rond Blije moeten worden afgebouwd. Zo kunnen we volledig inzetten op het
gebruik van duurzame energiebronnen. Bovendlien stimuleert u op deze manier de innovatieve
mogelijkheden van bedrijven. Met als lange termijn doel, het behalen van de afspraken zoals die in het
klimaatakkoord van Parijs zijn opgenomen. U h•�eft aangegeven 49% C02-reductie in 2030 na te streven,
een cruciaal element van dit broodnodige akkoord in strijd tegen catastrofale klimaatverandering.
In het artikel van Hester van Santen in het NRC d.d. 17 september 2018 is het volgende te lezen: "".De
regering heeft als doel de uitstoot van broeikas1gas te verminderen met 49 procent in 2030 en in de EU te
"pleiten" voor een reductie van 55 procent. In Parijs is afgesproken om de temperatuurstijging op aarde
te beperken tot ruim onder 2°C en te streven naar een stijging van l,5°C. Wiebes koppelt die cijfers
direct aan elkaar. Een vermindering van de bro•�ikas-uitstoot met 49 procent "wordt geacht een lineaire
"
vertaling te zijn van de 2°C-doelstelling van Parijs", zei Wiebes. "Een reductie van 55 procent , vervolgde
de minister, "hoort bij het 1,5 °C-doel..... ".
Als we die anderhalve graad-grens serieus nem1en, zullen we binnen 15 jaar een radicale omslag moeten
maken naar een energievoorziening die draait e>p 100% duurzame energie. Dat kunnen we, het is
betaalbaar en levert innovaties, banen en een nieuwe vitale economie op (zie de site van Urgenda
(www.urgenda.nl). Nieuwe putten boren en fraáen om meer gas te winnen staat hier haaks op.
Vanuit bovenstaande visie willen wij onze zienswijze toelichten.
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Vellig held
Op de site van de Rijksoverheid staat:
"Nederland is een democratische rechtsstaat di1e alertheid en onderhoud vergt om de vrijheid en
veiligheid van burgers blijvend te kunnen waarborgen. Het zorgen voor een vrije, veilige en rechtvaardige
samenleving Is een kerntaak van de overheid."
Als veiligheid voor de burgers een van de kerntaken van de overheid is, waarom neemt de overheid dan
risico's, juist waar het de veiligheid van burgers aangaat?

bodemdaling
Het bepalen van de consequenties van gaswinning, zo weten wij, is gebaseerd op kansberekening.
Daarom ook een andere uitkomst wat de voors1pelde bodemdaling betreft tussen NAM (6 cm} en TNO
(8,3 cm) in de Blije voorkomens.
Er zijn inmiddels legio voorbeelden, denk o.a. a;:in velden bij Metslawier, Kollum, Harlingen en Franeker,
stuk voor stuk relatief kleine velden, waar de bodemdalingvoorspellingen absoluut niet klopten met de
praktijk. Dus waarom zou dat bij Blije wel het geval zijn?
De NAM heeft ons tijdens de informatiemarkt in Blije, d.d.16 januari 2019, duidelijk gemaakt dat de
kansberekening inderdaad gebaseerd is op modellen met bepaalde parameters en afhankelijk is van
aantal en typen meetapparaten. Maak je een andere keuze hierin krijg je een andere uitkomst. Ook
worden er bepaalde factoren niet meegewogen, denk bv aan niet gekarteerde breuken, want deze zijn
vooraf onbekend.
Ingenieur A.P.E.M. Houtenbos* maakt duidelijk: "Bodemdalingvoorspellingen blijken zelfs voor
gasvelden, die na 25 jaarwinning bijna leeg zijn, nog buitengewoon onbetrouwbaar te zijn ""..
voorspellingen van de bodemdaling door gaswinning".".. onderschatten de bodemdaling in de latere
productiefasen nog fors.".
Met name bodemdaling is aanvankelijk een om:ichtbaar, langzaam verlopend proces en kan plaatselijk
variëren. Funderingen van gebouwen, wegen e1n dijken kunnen zwakker worden maar ook afwatering bij
zeer zware regenval kan een ander verloop krijgen. Kunt u dat juist voorspellen?

bodemtrllllng
In uw ontwerp instemmingsbesluit schrijft u op blz 15:
"."Gasvelden die weinig of geen gelijkenis vertc>nen met de velden die al gebeefd hebben krijgen een
geringe kans op bodemtrilling (19%) of een verwaarloosbare kans toegekend".".
De voorkomens Blije zouden hieronder vallen. Echter, er is door bewoners zowel in 2011 als in 2016 wel
degelijk bodemtrilling waargenomen. In 2011 is; dit ook aan TNO doorgegeven. Wij vragen u daarom de
SRA opnieuw te berekenen.
Het blijkt dat de kans op trillingen toeneemt naarmate de put verder leeg raakt. Dit risico wordt niet
genoemd in de aanvraag instemming winningsplan van de NAM en ook u zegt daar niets over in uw
ontwerp instemmingsbesluit. Waarom niet?

U noemt 19% kans op beving gering. Eerlijk gez,egd als de dokter zegt dat er 19% kans is op terugkeer van
een erge ziekte, zal de nachtrust verstoord raken. Dit geldt evenzeer voor de door u genoemd magnitude
van maximaal 3,4 voor voorkomen Blije-Ferwerderadeel, en 3,5 voor voorkomen Blije-Zuid en Blije
Zuidoost. Als de magnitude 1 zou zijn betekent dit hetzelfde als een massa van 1 ton die vanaf 100 meter
hoogte op de grond valt. Wij zouden daar niet graag onder staan. U wel? Met andere woorden waarom
worden deze meetuitkomsten gemarginaliseerd?
Op blz 18 schrijft de NAM in haar aanvraag instiemming winningsplan, dat het aantal stimulaties per put
geen invloed heeft op het berekende risico. Dit betwijfelen wij sterk.
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Het theoretische verhaal dat kleine velden niet beven klopt niet met de praktijk (Metslawier en Kollum).
Op de kaart van geosolutions staan de bevingen die in de kleine velden zijn geweest;
http://geo.solutions/olieengasportaal/. Waarom neemt u dit niet mee in uw besluitvorming?
In het noordoosten van Nederland, loopt, op ongeveer 3 km diepte, vanaf Assen in noordwestelijke
richting, dichtbij Hantum tot in de Noordzee, een zone met scheuren in de aardkorst. Deze zone staat
onder geologen bekend als de Hantum breuk zone. Wij vragen ons af waarom de NAM en u deze
breuklijn nergens vermelden. Toch een gegeven dat eventueel tot onveiligheid kan leiden.

fracken
Wij missen in uw verhaal het aantal maal dat er zal worden gefrackt. Uiteraard is dat niet duidelijk, want
men weet niet wat men tegenkomt (onvoorspelbaar). Wij zouden graag zien dat u daar wel uitsluitsel
over geeft, bijvoorbeeld door een maximum aan te geven.
Nergens is te lezen welke chemicaliën gaan worden gebruikt bij het fracken. De aannemer die dat ter
zijner tijd gaat doen zal dat bepalen. U kunt toch aangeven wat toelaatbaar is. Bovendien, er is toch reeds
gefrackt. Waarmee dan?

kwetsbare gebouwen
Blije kent veel oude en bijzondere gebouwen, denk aan het nabijgelegen Harsta State, de hoogste terp
Hegebeintum, waar net een grote renovatie heeft plaatsgevonden aan de kerk uit de

12e eeuw en de

gebouwen die onder Beschermd Dorpsgezicht vallen. Ook zijn er diverse archeologische vindplaatsen
aanwezig, o.a. aan de Easterbeintumerweg en de Unemaloane waar de Unemastate heeft gestaan.
Hierbij (bijlage

1) sturen wij u alle gebouwen die rijksmonument zijn. Naast deze gebouwen zijn er veel

meer huizen die kwetsbaar zijn, op poeren zijn gebouwd rond de vorige eeuwwisseling.
Een aantal bewoners heeft reeds scheuren in muren (hierbij slechts 2 voorbeelden: bijlage

2). De kans dat

dat door de eerdere bevingen komt is groot. Hoe denkt u dit probleem op te lossen?

Infrastructuur
Verhoogde productie, zeker bij aanvang van de productie uit de nieuwe putten en tijdens het fracken,
betekent een veel grotere belasting van de infrastructuur. In ons gebied genieten niet alleen wij maar ook
recreanten van het wandelen en fietsen. Een toename van groot vrachtwagentransport op hele kleine
weggetjes zorgt voor verhoogd risico op ongevallen. De vrachtwagens passen nauwelijks op deze wegen
(zie bijlage 3, infrastructuur). Laat staan als er gepasseerd moet worden.

zeedijk
Niet alleen gebouwen, ondernemingen (zie verder bij 'biovergister') en infrastructuur kunnen worden
getroffen maar ook de zeedijk. Het is niet ondenkbaar dat er onbekende zwakke plekken in de dijk
aanwezig zijn. Wij kunnen hier geen analyses van terugvinden in de aanvraag instemming winningsplan
van de NAM en uw ontwerp instemmingsbesluit. Waarom heeft u hier geen analyses van gemaakt?
In uw ontwerp instemmingsbesluit staat ook nergens dat u rekening houdt met de klimaatverandering
die reeds in volle gang is. Denk aan de zeespiegel- en de temperatuurstijging (verdroging) en het feit dat
er meer neerslag zal vallen (wateropslag).
Door de zeespiegelstijging neemt de druk op de dijk toe en ook deze heeft u niet meegenomen in de
analyses. De consequentie hiervan kan zijn, dat de dijk zal zakken en de verzilting toeneemt. Ook hier zien
wij graag een uitgebreide analyse van.
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Transparante Communicatie
Informatievoorziening
Op 8 januari 2019 stuurde EZK een mail aan Dorpsbelang Blije en omstreken met de mededeling, dat er
16 januari een informatiemarkt zou worden gehouden in het MFA te Blije.
9 Januari 2019 stond de kennisgeving "ontwerp·-instemmingsbesluit winningsplan Blije" in de krant met
daarin een uitnodiging voor de informatiemarkt en de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze. De
zienswijze zou vanaf 10 januari kunnen worden ingediend, dus nog voordat de informatiemarkt zou zijn
gehouden. Kunt u uitleggen waarom u de datum, een zienswijze in te dienen, niet na de informatiemarkt
hebt laten ingaan? Dit is namelijk een ernstige procedurefout.
Een andere fout betreft het volgende : in uw ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blije staat op blz.
29: "...het ontwerp van het besluit zal van 3 januari 2019 tot 13 februari ter inzage liggen bij het
Ministerie van Economische zaken en Klimaat..."... Eenieder kan zienswijzen indienen op dit
ontwerpbesluit, gedurende een periode van zes. weken vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter
inzage wordt gelegd, bij .... ". Met andere woord1�n deze data komen niet overeen met die, die u in de
Staatcourant en regiokrant publiceert.
Zowel de vereniging Dorpsbelang Blije en omstreken (DBB) als de Werkgroep Blije Gaswinning (WBG)
hebben de informatiemarkt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 16 januari
2019 in het MFA Fjildsicht te Blije als volstrekt 01nvoldoende beoordeeld, want onvolledig, onduidelijk en
verwarrend; ook de aankondiging van de publicatie kwam te laat om e.e.a. goed voor te bereiden.
Hiernaast bleek dat de bewoners die in het buitengebied wonen niet geïnformeerd zijn over de plannen,
omdat daar geen regiokrant wordt bezorgd. Waarom heeft u daar geen rekening mee gehouden?
Het feit dat er beveiligers aanwezig waren tijdeins de informatiemarkt kwam intimiderend over.
Om e.e.a. een positieve draai te geven heeft Do1rpsbelang Blije EZK alsnog uitgenodigd voor een extra
informatieavond, op 23 januari 2019. EZK zag hiiervan af en legde het probleem neer bij de organisatoren,
zij zouden geen gelegenheid genomen hebben c:>m vragen te stellen:
11 •••

/k vind het jammer om te horen dat u geen g•e/egenheid hebt genomen om uw vragen die avond te

stellen. Het is namelijk niet mogelijk om ook aanwezig te zijn op de door u georganiseerde avond..... 11 •
Wij zien dit als een gemiste kans van EZK. Dat vcoorspelt niet veel goeds voor de toekomst.
EZK en de NAM kunnen niet van ons verwachten alles binnen zo een kort tijdsbestek geïnventariseerd te
hebben en kundig te zijn op een gebied dat weinigen van ons eigen is. Wij zijn gewone hardwerkende
burgers, die niet zomaar weken de tijd kunnen inemen om ons in te lezen en te laten informeren over een
dergelijke complexe kwestie waarvan de consequenties ook helemaal niet duidelijk zijn.
monitoring
Als het gaat om de combinatie van monitoren e·n communicatie: In andere velden waaronder Groningen
en Harlingen hebben de toezichthouders veel te laat ingegrepen. Dus wie zegt ons dat dat nu niet zal
gebeuren en alle informatie op het juiste tijdsti1p wordt gedeeld? Hoe kunt u ons dat garanderen?
Er zijn reeds bevingen geweest in Blije in 2011 Em 2016 met gebouwschade tot gevolg. Als er geprobeerd
wordt met de NAM te overleggen houden zij alles af.
Op de Informatiemarkt werd ons duidelijk gemaakt, ook door EZK, dat schade door bodemdaling in Blije
onmogelijk is omdat er autonome bodemdaling optreedt en er dus nooit bewezen kan worden dat de
schade door gaswinning komt. Met andere woorden de NAM gaat vooraf al vrijuit. Hoe kan het dat u
daarin meegaat gezien alle informatie die er nu al is op dit gebied? En en hoe moeten we dan het feit
interpreteren dat u aangeeft dat de NAM de verplichting op zich neemt alle schade te vergoeden?
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U geeft aan, dat omwonenden zijn gekend in het verhaal over gebouwschade mijnbouw-activiteit (blz
21). Tijdens de bijeenkomst op 23 januari, waar een honderdtal inwoners aanwezig was, gaf niemand
aan te zijn gehoord. Wij zijn zeer benieuwd wie deze inwoners dan zijn.
Als we het dan toch over kansberekening hebbe,n: op basis van hetgeen wij nu ervaren zien wij de kans
dat uw plan om goed te monitoren en beter te c:ommuniceren uitgevoerd gaat worden helaas als zeer
gering in.
Natuur en milieu
De effecten op de natuur is één van de redenen op basis waarvan al dan niet wordt ingestemd met het
winningsplan (artikel 36, lid 1 Mijnbouwwet). Naar onze mening zou er alsnog een volledige beschrijving
van de gevolgen voor natuur en milieu opgenomen dienen te worden. Dat heeft te maken met de
volgende aspecten:
werelderfgoed
Zoals in de introductie al duidelijk is gemaakt: Het waddengebied is een uniek gebied in de wereld. Een
bijzonder landschap dat niet voor niets op de lij:st van UNESCO werelderfgoed is geplaatst. Wij horen dit
te koesteren en ongeschonden door te geven aan volgende generaties. Een deel van het gasveld Blije
Ferwerderadiel ligt onder de Waddenzee, waartoe ook het gehele buitendijkse gebied behoort. Industrie
hoort hier niet thuis. Wij voelen ons in deze visi1e gesterkt door het standpunt dat op 23 januari jl. werd
ingenomen door Provinciale Staten Friesland, dat geen enkel winningsplan nog wordt goedgekeurd voor
het winnen van gas onder de Waddenzee. Dat g:eldt zowel voor bestaande als nieuwe boorlocaties. In
plaats daarvan moeten er positieve keuzes worden gemaakt voor een duurzame energietransitie.
vervuiling
blovergister
Hiernaast heeft u geen rekening gehouden met de biovergister bij Holwerd. Als deze wordt beschadigd
door bodemdaling of trilling zal er een kleine na1tuurramp plaatsvinden. Op figuur 7-6 van het
winningsplan van de NAM is duidelijk dat dat ge!deelte van Holwerd ook de gevolgen van bodemdaling/
trilling kan ondervinden.
chemicaliën
Dit naast het feit dat er chemicaliën achterblijvE�n in het gesteente. Wie zegt ons dat dat over x jaar geen
problemen zal opleveren voor natuur en milieu" doordat er, hoe gering ook, sprake is van permeabiliteit.
U geeft bovendien aan dat een residu eventueel in de zoutlaag terecht kan komen. Ook dit is zeer
onwenselijk gezien de onvoorspelbare gevolgen met name voor de landbouw en veeteelt, waar veel
burgers in deze regio hun bestaan op hebben gebouwd.
Dat er 'ongelukjes' kunnen gebeuren, ergens in het proces van brengen van de chemicaliën tot de afvoer
ervan is een feit. Hoe gaat u al deze risico's in Blije en omstreken voorkomen?
rado n
U geeft aan dat in het verleden per jaar gemiddeld reeds 45.000 m3 gas is afgeblazen en afgefakkeld in
Blije. Geen geringe hoeveelheid. Wij zien als dorpsbewoners dat er zeer vaak wordt afgefakkeld.
Bij de winning en productie van o.a. aardgas kan radon vrijkomen. Radon is licht radioactief, en wanneer
dit wordt ingeademd worden mensen blootgesteld aan ioniserende straling. U geeft aan dit te
monitoren, maar wij willen absoluut geen extra radon in onze lucht.
barium
Een van de inwoners heeft een groot bodemonderzoek laten doen naar vervuiling op erf en weilanden
(zie bijlage 4 en

5).

Nu blijkt dat er een sterk verhoogde hoeveelheid barium is aangetroffen, wat residu

zou kunnen zijn van fracking. Dit heeft een direct schadelijk effect op de gezondheid van mens en dier.
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Krimpreglo
U dient zich terdege te realiseren dat het in No1ord Oost Friesland om krimpgebieden gaat en wij allen

hard bezig zijn om onze regio juist op een positieve manier op de kaart te zetten. Denk aan alle
inspanningen, die al jaren geleden zijn ingezet, als:
Sense of Place, dat langs de gehele waddenkust tot in Duitsland aan toe wordt ontwikkeld,
Holwerd aan Zee, waarvan steeds duidelijker wordt dat dit (met heel veel miljoenen) gerealiseerd
gaat worden.
Het doel is duidelijk: wij, als inwoners weten als geen ander hoe bijzonder dit gebied is, en willen dit
gebied niet laten wegkwijnen, maar aantrekkelijk maken, ongeschonden houden, doorgeven aan
volgende generaties en delen met andere natuurliefhebbers (eco-toeristen).

waardedaling
Zoals u ook aangeeft in uw ontwerp-instemminigsbesluit is de publieke opinie een niet meer weg te
denken factor waar het om gaswinning cq mijnbouw gaat. U weegt echter niet mee, dat als heel
Nederland op de hoogte is van het feit dat hier ,gas gewonnen wordt, sterker nog, u nog 30 jaar wilt
doorgaan, het gebied onaantrekkelijker wordt em dat de huizen onverkoopbaar worden en er dus nog
meer krimp zal ontstaan. Al onze positieve insp;:mningen ten spijt.
Wij vragen ons af of u of de NAM het verschil van de waarde van de huizen ter zijner tijd wilt bijleggen.

Beleid energietransitie
U gaf tijdens de Informatiemarkt aan, dat er vanaf 2019 in heel Nederland geen nieuwe vergunningen

meer worden afgegeven om proefboringen te laten uitvoeren. Met andere woorden er worden geen
nieuwe gasvelden ontwikkeld. Waarom dan wel toestemming geven voor 3

nieuwe

putten in Blije en

deze dan ook nog laten fracken. U noemt dit uitbreiding, wij noemen dit nieuwe velden.
In Friesland zijn we serieus met elkaar bezig om de transitie zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Er zijn
veel projecten die daar hun steentje aan bijdragen. 3 Nieuwe putten slaan en tot 2050 boren past
absoluut niet in dit beleid. Zeker niet omdat het gaat om hoog calorisch gas dat bedoeld is voor de
industrie, die tegen gereduceerde tarieven gas ;afneemt. Het lijkt ons heel logisch dat deze bedrijven gaan
innoveren en zo nodig eventueel gas importeren en niet wachten tot het laatste druppeltje gas uit
Nederland is opgebruikt. Wij denken dat uw beleid dit ook beoogt. 2050 Is onaanvaardbaar! Zeker omdat
nog lang na het stoppen van gaswinning negati1eve effecten zijn te verwachten.

Conclusie
De informatievoorziening en risicoanalyses zijn ons inziens ontoereikend; de veiligheids-, natuur-en
milieueffecten en het handelen van uw kant op het moment van schade te onvoorspelbaar voor het
verlenen van instemming van het winningsplan van de NAM.
Wij vinden dat u in het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blije, de veiligheid van burgers
marginaliseert, zaken onderbelicht (natuur en milieu), niet noemt (zeespiegelstijging) en er grote
onzekerheid is over de afhandeling van welke s1chade dan ook. Ook vinden wij dat de communicatie, die u
zegt erg belangrijk te vinden, te wensen overlaat. Sterker nog, dat u ernstige procedurefouten hebt
begaan.

Wat wij voorstellen
Zoals u hebt begrepen zijn wij tegen verdere winning van gas. Zeker als dit nog 30 jaar duurt, er 3 nieuwe
putten worden geboord en er een onduidelijk aantal keer zal worden gefrackt.
Er zou extra geïnvesteerd moeten worden in duiurzame, veilige en schone energiebronnen, zoals al
veelvuldig wordt gedaan in Friesland. Groene einergie heeft de toekomst.
7
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Wij vinden dat u sowieso dient te wachten met het verlenen van instemming totdat, zoals in uw rapport
reeds wordt beschreven:
de metingen uit 2018 voorhanden en gecommuniceerd zijn met alle betrokkenen dus ook met
Dorpsbelang Blije en omstreken,
de NAM een plan heeft opgesteld tav welke maatregelen zij zullen gaan treffen bij oorzakelijk
verband schade en gaswinning en dus,
het nieuwe schadeprotocol een feit is.
de nieuwe regelgeving t.a.v geothermie een feit is.
Hiernaast verwachten wij van u het volgende:
Antwoorden op al onze gestelde vragen.
Een analyse te (laten) maken van alle gevaren van de voorgenomen gaswinning (incl. fracken)
voor natuur en milieu.
Een herberekening van de SRA.
Een analyse van het effect van de klimaatverandering, waaronder zeespiegel- en
temperatuurstijging en verhoogde neerslag, op dijkverzakking en verzilting als gevolg van de
voorgenomen gaswinning.
In afwachting van uw definitieve besluit en berichtgeving,
Hoogachtend,
Namens de vereniging
Dorpsbelang Blije en omgeving

Namens de Werkgroep Blije Gaswinning

*Geciteerd
Bodemdaling Waddenzee 1977-2011 door Ir. A.P.E.M. Houtenbos.

Bijlagen
rijksmonumenten
2: scheuren
3: foto's infrastructuur
4: onderzoek barium
5: mailWMR
1:
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1
DOARP YN T SLYK

Ja, ik ben het een met de zienswijze van vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
en de werkgroep "Blije Gaswinning" en ondersteunen deze zienswijzel
Achternaam en postcode

9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171
9171

Vereniging Dorpsbelang Blije eo

Email: dorpsbelang@blija.nu
KvK 40000376

www.blija.nu

Website:

NL19RABO 0320 2060 25
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en de werkgroep "Blije Gaswinning" en ondersteunen deze zienswijze!
Achternaam en postcode
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en de werkgroep "Blije Gaswinning" en ondersteunen deze zienswijze!
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Ja, ik ben het een met de zienswijze van vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
en de werkgroep "Blije Gaswinning" en ondersteunen deze zienswijze!
Achternaam en postcode

1317
9064
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9103
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Ja, ik ben het een met de zienswijze van vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
en de werkgroep "Blije Gaswinning" en ondersteunen deze zienswijze!
Achternaam en postcode
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Ja, wij zijn het eens met de zienswijze van vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
en de werkgroep "Blije Gaswinn1ng"-en ondersteunen deze zienswijze 1
Dorpsbelang Holwerd
Dorpsbelang Ternaard
Dorpsbelang de Flieterpen
Dorpsbelang Marrum-Westernijkerk
Milieudefensie
Feste Grun
Ternaard foar de Wyn
Urgenda
Grootouders voor het Klimaat
Laat Fryslan niet zakken
S!N Noardeast Fryslan
PvdA Noardeast Fryslan
CDA Noardeast Fryslan
FNP Noardeast Fryslan
Gemeentebelangen Noardeast Fryslan
SP statenlid Provincie Fryslan
Van Graan naar Banaan
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Bijlage 1

De plaats Blija (Blije) telt 17 inschrijvingen in het rijksmonumeotenregister. Hieronder een
overzicht. Zie ook de Lijst van rijksmonumenten in Noardeast-Fryslän.
Oorspronkel
Object

ijke
functie

Doopgezinde

kerk,

achterbouw

Dwarshuisboer

derij met neo-

classicistische

?

i Kerk en

Bouwjaar

1807

ca. 1935
kerkonderdee (vernieuwing
1
voorzijdejll

11

.
BoerdenJ.

Are hit
eet

Locatie

Coör�inat
?
.
Nr.
en

53021'8"

NB. 5° 51'
43"0L

53°21' 3"

NB. 5° 5 l'

1872

8" OL

invloeden

Afb
. eeIdi
. ng

1559
1

-

5071
44

_

Upload foto

Herenhuis met
verdieping,

zesruitsvenster
s en kroonlijst

onder
schilddak met

1ir Woonhuis

1800-l 825

lll

hoekschoorste

Meerqfbeeldrirgeu

neo met

borden en met

jongere pui

13e eeuw (toren)

Hervonnde
Sint

Nicolaaskerk

i Kerk en

ca. 1540 (kerk)

venn. 1741 (verb.

kerkonderdee toren)
1858 (tongewelf)
1

53° 21' 5"

NB. 50 51,
38" OL

1559

l

1949-'52 (rest.

Meer afbeeldiHgen

toren�

Pand onder

laag zadeldak

met dakkapel

(maakt een

Gr Woonhuis vroege ! Se eeuwlli

53°21'7"

NB. 50 51'
43"0L

geheel uit met

1558

1
Mee1·afbeeldingen

de nrs. 1 en 5)
Pand onder

laag zadeldak

tegen

puntgevel

(maakt een

geheel uit met
de nrs. 1 en 3)

Gr Woonhuis vroege 18e eeuwlli

53°21'7"

NB. 5051'
44" OL

1558

�
Meer· aflieeldingert
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Oorspronkel
Object

ijke

Bouwjaar

functie1

Archlt
eet

Locatie

Coördinat

Nr.1

en

•

Afbeelding

Pand onder

laag zadeldak
tegen

puntgevel

(maakt een

53°21' 7"
NB. 5°51'

!ilwoonhuis vroege 18e eeuwill

43"0L

geheel uit met
de nrs. 3 en 5)

Mmo(bee/djngen

Pand onder

zadeldak met
dakkapel aan

de lange zijde
tegen

topgevels,

waarvan die

aan de
Voorstraat met

!ilwerk

53°21'6"

late 18e eeuwill

woonhuis

1558

NB. 5° 51'
40" OL
2.

Meera(beeldinge11

lichtopeningen

, vlechtingen
en

topschoorsteen
Pand onder

zadeldak met

topscboorstene
n tussen

puntgevels

waarvan

53°21'6"
1559
NB. 50 51,

!il Woonhuis kort voor 180oill

39"

voorste met

1

OL

Vlaamse top

en zijgevel met

Meerafbu!tfing
en

lichtopeningen

Pand onder

zadeldak tegen
puntgevel met

53°21 7"
'

NB.50 51'

!il Woonhuis

38" 0L

topschoorsteen

•
• •

.
vroege
Archeolog1sc
middeleeuwen
h monument
•
• •

.
voor Romemse
Archeolog1sc
lJzertïd
�
h monument
•
• •

Terp

voor Romemse
Arch eo1og1sc
Uzertï
Jd
h monument
•

.

1559
!

bij het begin

van de

Unemaloane

bij de

Farebuorren

53° 20'

4552

'4'rNB.5° !
52'39"

OL

halverwege de 53° 20'

4552
Easterbeintume 18" NB. 5°
rwe1
52' 8" OL i

--

Upload foto

Upload foto

•
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Oorspronkel
ijke

Object

functie

Terreinmet

?

Bouwjaar

vier verhoogde Archeologisc l 2e-13e eeuw
hmonument

Herberg

tîlwerk

"Veld.zicht"

eet

Locatie

bij de Hogedijk

•
. .

woonplaatsen

Archit

tu �sen de
W1tteweg en

de Zwarteweg

Coördinat

A1beelding

530 21,
552
�. 50 4

Upload foto

52, 17" OL

53° 21' 7"

NB. 5° 51'

woonhuis

•

Nr.·

�

en

40"0L

Q

�559

-

Meera/beeldi11eei•

Verhoogde

woonplaats

Vrijstaand

woonhuis in

overgangsstijl

mei

toegangshek

•
• •

Archeologisc latemiddeleeuwen
hmonument

1850-1900

tÎt Woonhuis (toegangshek)

ca. 1908 (pand)w

aan het eind

van de

Kienstraloane

53° 21'
4551
�.
5°
51' 23" OL

2.

53° 21' 7"
5071
NB. 5° 51'
5
28" OL
4
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BIJiage 2 2 voorbeelden van reeds ontstane scheuren

0

x
0

1rwentartsatie sc:heuren woning iv.m. de nulme�ng en de te verwachten bodemdallng
.fll•1'oot·�"""·<.M.Kt�t�
l.tll Mc\:ffOV�MmC�

Hlitrblj meld llc u ooden:tunde scheur 11n mlJt1 woning.
Het bett•ft ten scheur In de voora.wl boven dé voordeur.
Hat Is een tripsgew\jie scheur{ die aangt.smeerd Is om fekbae tt �omon}, maar waarbij bt.!de 1Jjden �"de .scheur niet fnfff fn 'herulfdt pl•ne vfek lluen. Zit bfJat..otgdt foto's.
Hum:

Adres:

Plu1s:BU)e
Datum: 26 Janual'I 2019

..J 1

W )((el•

Ond� �btt<htwviinde�l.v,m.cknuffmt>t19cndt:1rv�echltt1�9

0

-- ttHU\I.

x

�''"""�nn
..... •
�ntt'I

�

Onderwerp: inventarisatie

�
°"'ewrm.'""'
•
Ol#'llWHfd"'9
M•�ltftn

•

---

scheuren In de woning 1.v.m. de nulmetlng en de te verwachren bodemdaling

•n•� la.\liodfMlm•'-cOfT\' <;ontmP'f''tOOl"l lH/Of"9(R

"'' (1111 Il

A..rt0Wli9fOt.P·�-M.1:

BC!ste ledtn van de werkgroep,
Hltrb(J meld Uc u onderstaande sche\llf'tn it\/Hn mijn wonlnti;
1. scheur HA de acktertljdevan mijn wonlrc op d.- hoe.Ic likewl/ac.htera•�
H" bet...tt een "nJkale scheur••• dalJoot ort &.....0: de blJg--a� !o<o'r.
2. schtur bown d1 meterka.sL
tte:1 betreft"" sc.heur In de bhmenmuurvtn•f dt � 111 bljaeYOtgde toe.o's..
NHm:
Adres:
Pluts:

x
•

BHJe.

Datum: 11 Jnuer1 2019
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen
In opdracht van mevrouw

is door WMI� Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

ter plaatse van een deel van het perceel aan de

in Blije.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de NEN 572S (Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van
vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) en NEN 5740 (Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygii!nische kwaliteit van bodem en grond).
1.2

Aanleiding en doelstelling van het onderzoek
Aanleiding van het verkennend bodemonderzoek lis de transactie van het perceel met opstallen. Het doel van het
onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. Op basis van de onderzoeksresultaten kan
bepaald worden of de mllieuhyglënische bodemkwaliteit voldoende geschikt is voor de voorgenomen transactie en
het huidig en toekomstig gebruik van het perceel (wonen met tuin).

1.3

Kwaliteitswaarborg
Het veldwerk is uitgevoerd conform de SIKB-protocollen 2001 en 2002. WMR Rinsumageest bv is voor uitvoering
van de veldwerkzaamheden bij (water)bodemond1erzoek gecertificeerd door het KIWA volgens de BRL SIKB 2000
(certificaatnummer K9198).
Het procescertificaat van WMR Rinsumageest bv E!n het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing
op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende
veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.
WMR Rinsumageest bv Is op geen enkele wijze gelieerd of gekoppeld aan de opdrachtgever. Ook bestaan er geen
eigendomsverhoudingen met betrekking tot het tl! onderzoeken terrein. Hiermee wordt voldaan aan de
onafhankelijkheidseisen uit de BRL 2000. Daarnaa�st is In het belang van een gewaarborgde functiescheiding tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer geen sprake vari een directe relatie (opdracht uit eigen organisatie).
De analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 in het erkende laboratorium van Eurofins Analytico.

1.4

Opbouw van het rapport
In het voorliggende rapport komen de volgende a!;pecten aan de orde:
•

De resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2);

•

De uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden (hoofdstuk 3);

•

Het toetsingskader (hoofdstuk 4);

•

De analyseresultaten en de toetsing (hoofdstuk S);

•

Een samenvatting van het onderzoek, conclusiies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

De bijbehorende tekeningen, boorprofielen en an;alysecertificaten zijn als bijlage opgenomen.
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VOORONDERZOEK

2.1

Algemeen
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de
onderzoekslocatie.

2.2

Algemene locatiegegevens
In bijlage 1 is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Tevens is in bijlage 1 een kadastrale kaart
opgenomen, waarop het perceel en de directe omgeving zijn weergegeven. In onderstaande tabel zljn de
locatiegegevens samengevat.
Tobel 2.1: Ovenicht locatiegegevens
Blije

Adres locatie
Kadastrale gegevens

Gemeente Blija, sectie 1, nummer 712

Eigenaar
Oppervlakte perceel

2.3

25
. 69m1

Oppervlakte onderzoeklocatie

1.SOOm'

Huidig gebruik

Wonen !agrarisch)

Geraadpleegde bronnen
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
•

2.4

Opdrachtgever

•

locatie-inspectie (gecombineerd met veldwerk)

•

DDFK Gemeenten

•

Google Earth/Maps/Streetview

•

Het Kadaster (www.kadaster.nl)

•

Bodeminformatiesysteem Nazca-i

Actuele situatie en historische situatie
De onderzoekslocatie aan de

is gesitueerd in een landelijk gebied ten zuiden van de

woonkern Blije. Op het perceel is een boerderij gesitueerd.
De boerderij op het perceel is in 1900 gebouwd. In 1992 is er een melding Ingediend voor een
melkrundveehouderij. In 2006 had het bedrijf 14 koeien, 90 schapen en 3 varkens. In 2014 waren er nog vier
paarden. Ten zuiden van het tanklokaal stond een bovengrondse dieseltank (1.100 liter) in een bak. De dieseltank Is
afgelopen jaren verwijderd. Het is onbekend wanneer de dieseltank is verwijderd maar tijdens een gemeentelijke
controle in 2014 was de tank nog aanwez.ig. Verder zijn op het terrein enkele bijgebouwen gesitueerd welke dienst
hebben gedaan als stalling voor jongvee en vond er mestopslag plaats. Aan de overzijde van de weg was een opslag
voor kuilvoer aanwezig. Dit deel valt buiten de onderzoekslocatie.
Het bedrijfsgedeelte van het terrein, het oostelijk deel van het perceel, is grotendeels verhard met beton. Een klein
deel rond de berging en tanklokaal is verhard met een laagje menggranulaat. Het is onbekend wanneer de
verhardingen zijn aangebracht.
Een situatietekening van het terrein is opgenomen in bij lage 2.
2.5

Bodemopbouw onderzoekslocatie
De regionale geohydrologische bodemopbouw in de omgeving van de onderzoekslocatie is afgeleid uit de
Grondwaterkaart van Nederland (5 oost en 6 west; Harlingen/Leeuwarden} en in tabel 2.2 weergegeven.
Tobel 2.2: Bodemopbouw en geohydrolog/e omgeving onder1oekslocotie
Diepte (m-mv}
Textuur

Geohydrologische eenheid

0-5

klei

5-7

veen

deklaag

7 - 11

klei

deklaag

11-15

matig fijn t/m matig grof zand

eerste watervoerend pakket

Verkennend bodemonderzoek
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De deklaag in de omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit klei en veen en heeft een dikte van circa 11 meter.
Het eerste watervoerend pakket bestaat uit matig fijn t/m matig grof zand en heeft een dikte van circa 4 meter.
Vanaf 15 meter is een eerste scheidende laag te onderscheiden.
De gemiddelde maaiveldshoogte bevindt zich op circa 0,5 m +NAP. De locatie bevindt zich niet in een
grondwaterbeschermingsgebied. De grondwaterstroming van het freatisch grondwater is niet bekend.
2.6

Voorgaande bodemonderzoeken
Van de locatie zijn geen voorgaande bodemonderzoeken bekend.

2.7

Conclusie vooronderzoek
Op basis van het vooronderzoek is één milieuverdachte deellocatie te onderscheiden, dit betreft de voormalige
bovengrondse dieseltank. Verder zijn er geen aanwijzingen voor een vermoeden van bodemverontreiniging op de
locatie.

2.8

Opstelling onderzoekshypothese
Conform de NEN 5740 is voor de onderzoekslocatie een onderzoekshypothese met een onderzoeksstrategie
opgesteld welke in tabel 2.3 worden weergegeven.
Tabel 2.3: Ondenoekslocotie met onderzoeksscrategie

(Deel-)locatie

Oppervlakte

Verdad#onverdacht

Aard verwachte stoffen

Onderzoeksstrategie

Vml dleseltank

<lOm'

verdacht

mln.olie

VEP

Overig deel terrein

1.SOOm'

onverdacht

ONV

onverdachte locacie

VEP

verdachte /oc,acie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontrelnigingskern

CNV

ONV: Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs
gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het freatisch grondwater in gehalten boven
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden.
VEP: Het doel van het verkennend bodemonderzoek in deze situatie is vast te stellen of de vooronderstelde
verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig zijn en in hoeverre de
verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater respectievelijk de achtergrondwaarden de
streefwaarden overschrijden.
In overleg met de opdrachtgever is een deel van het perceel onderzocht en worden de boringen rondom de
bebouwing en betonverharding verricht. Het grondwateronderzoek voor de beide deellocaties is gecombineerd
uitgevoerd.
Opgemerkt wordt dat de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN 5740) niet geschikt is om de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem aan te tonen. Onderzoek naar asbest dient plaats te vinden conform de
NEN 5707. Vooralsnog is er geen aanleiding voor het uitvoeren van een onderzoek naar asbest in de bodem
conform NEN 5707. Bij de uitvoering van het veldwerk dient aandacht te worden besteed aan het eventueel
zintuiglijk voorkomen van asbest op en in de bodem.
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VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN

3.1

Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door

(erkend monsternemer) volgens de SIKB·

protocollen 2001 en 2002.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 25 april 2018. De boringen zijn uitgevoerd met een edelman boor.
De grond van de boringen is per bodemlaag bemonsterd met een maximaal bemonsteringstraject van 0,5 meter.
De peilbuis is, na voldoende doorpompen en een minimale wachttijd van een week, bemonsterd op 9 mei 2018
met behulp van een slangenpomp.
In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de uitgevoerde veldwerkzaamheden.
Tabel 3.l: Uitgevoerde veldwerkzoomheden

Veldwerkzaamheden

(Oeel·)locatie (oppervlakte)

aantal

Uitvoering
Vml. dieseltank

codering boring

boring met peilbuis

1

nr. 1

boring tot 0,5 m ·mv

2

nrs. 2 en 3

boring tot 2.0 m ·mv

2

boring tot 0,5 m -mv

6

nrs.4 en 5
nrs. 6t/m11

Overig deel terrein

De situering van de onderzoekslocatie en de boringen is weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.
Zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw

De opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van verontreinigingen en
bodemvreemde materialen. Hierbij zijn in twee boringen (nrs. 4 en 11) pulnresten en grind aangetroffen. Verder
zijn geen bijzonderheden waargenomen.
De bodemkundige beoordeling (bodemopbouw) van de boringen is weergegeven op de boorproflelen in bijlage 3.
Grondwater

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de veldmetingen van het grondwater weergegeven.
Tabel 3.2: Resultaten veldmeringen grondwater

Pellbuls

Filterstelling (cm -mv)

Grondwaterstand (cm ·mv)

pH(·)

Ec (µS/cm)

Troebelheld (FTU)

200-300

104

7,94

>3.999

5,54

De gemeten waarde voor de zuurgraad is normaal voor de omgeving waarin de onderzoekslocatie zich bevindt.
Voor de geleidbaarheld (Ec) is de waarde niet meetbaar. Dit valt mogelijk te verklaren door een hoog zoutgehalte.
De troebelheid van het grondwatermonster voldoet aan de verwachte natuurlijke waarde (0-10 FTU). Het meten
van een verhoogde troebelheid is overigens niet bezwaarlijk maar kan eventueel gebruikt worden bij de
interpretatie van de analyseresultaten.
3.2

Laboratoriumonderzoek

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn uitgevoerd in het erkende laboratorium van Eurofins
Analytico. De samenstelling van de te analyseren monsters heeft plaatsgevonden op basis van de resultaten van
het veldonderzoek. De monsters zijn dusdanig geselecteerd dat, na uitvoering van de analyses, een zo
representatief mogelijk beeld verkregen wordt van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.
In tabel 3.3 op de volgende pagina Is de samenstelling van de (meng) monsters en de analysepakketten
weergegeven.
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Tabel 3.3: Samenstelling (meng)monsters en analyses
Codering

Oeelmonster: boring met monstertraject

(meng)monster

(cnhmv)

Vml. dieseltank

MMbgl

Overig deel terrein

Peilbuis 1
MMbg2
MMog

1 en 3 (10-60)
oellbuis 1 (filter; 200-300)
4 t/m 11 (0-50)
1(60-110),4 (50-150), 5 (50·150)

Oeellocatie

Analysepakket
Minerale olie
NEN 5740 baslsoakket grondwater"
NEN 5740 basispakket grond•
NEN 5740 basispakket grond

• NEN 5740 basispakket arond: droge stof, zware metalen(Ba. Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, N1 en Zn), minerale olie, PAK·lO, PCB, organisch
stofgehalte en lutum
•• NEN 5740 basispakket grondwater zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo. NI en Zn). minerale olie, aromatische en chloorhoudende
verbindingen, zuurgraad en geleiding
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TOETSINGSKADER

De gemeten gehalten aan verontreinigende stoffen in de grond worden beoordeeld op basis van "AW 2000" (TNO
rapport 2006-U-R0044/A; maart 2006) en de "Circulaire Bodemsanering 2013" (Staatscourant, nummer 16675, 27
juni 2013). In deze regelgeving zijn normen aangegeven voor het vaststellen van bodemvervuillng aan de hand van
achtergrond-, tussen - en interventiewaarden. Voor het grondwater wordt in plaats van de achtergrondwaarde, de
streefwaarde gebruikt als toetsingscriterium.

Barjum
De norm voor barium in grond is tijdelijk ingetrokken. Gebleken Is dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld
op basis van de voormalige Interventiewaarde voor barium van 920mg /kg d.s.
Het beoordelingsniveau van de achtergrond-, tussen- en interventiewaarden, waaraan verontreinigende stoffen
worden getoetst, is in onderstaande tabel weergegeven:
Tabel 4. 1: Interpretatie van de achtergrond·, tussen· en lnterventfewoarden (Wbb}
Toelichting

Seoordellngsnlveau verontrelnlge11de stof

Waardering

s Achtergrond-/streefwaarde (of detectiegrens)

niet verontreinigd

> Achtergrond·/streefwaarde s Tussenwaarde

licht verhoogd

volledig hersteld zijn.

>Tussenwaarde $ Interventiewaarde

matig verhoogd

Naast de streef·/achtergrond- en Interventiewaarden worden de

De achtergrond·/streefwaarde geeft het uiteindelijk te bereiken
kwaliteitsniveau van de bodem aan waarbij de functionele
eigenschappen die de bodem voor mens, dier en plant heeft

gemeten waarden getoetst aan het criterium (A/S+l}/2, de
zogenaamde tussenwaarde. Bij overschrijding van de
tussenwaarde bestaat er een vermoeden van een ernstige
bodemverontreinl.glng en kan nader onderzoek noodzakelijk
worden geacht.

>Interventiewaarde

sterk verhoogd

De Interventiewaarde geeft het niveau aan waarbij
verontreinigingen In de bodem zodanig zijn dat er een ernstige of
dreigende vermindering optreedt van de functlonele
eigenschappen van de bodem voor mens, dier en plant. Bij
gehalten boven de Interventiewaarde en een bepaalde hoeveelheid
verontreinigde grond/sediment (2:25 ml) of grondwater (2:100 ml),
is er s prake van een geval van ernstige bodemverontrelnlglng.

Bodemtypecorcectie
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie
omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening Is beschreven in bijlage G, onderdeel 111 van de
Regeling Bodemkwaliteit.

Besluit Bodemkwaliteit
De regels voor de afvoer van grond zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. De analyseresultaten zijn
Indicatief getoetst aan de achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie zoals deze zijn
opgenomen in de "Regeling bodemkwaliteit " (bijlage B, tabel 1). Opgemerkt dient te worden dat de
veldwerkzaamheden en chemische analyses niet conform de AP-04richtlijnen zijn uitgevoerd. Aan de resultaten
van dit onderzoeksrapport kunnen daarom niet dezelfde rechten worden ontleend als aan een partijkeuring die
conform Besluit Bodemkwaliteit is uitgevoerd.
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ANALYSERESULTATEN EN TOETSING
Grond

De analyseresultaten en interpretatie van de grond is weergegeven in tabel 5.1.
abel 5.1: Interpretatie analyseresultaten grond
Deell()(atie

Monster

Borlngnrs. met

Mate van verontreiniging Wbb
---

monstertraject (cm ·mv)
Dieseltank

MMbgl

1 en 3 (10.60)

Overig deel

MMbg2

4 t/m

11 (0.50)

Bodemkwaliteltsklasse

-

>AW

>T

>1

min.olie

-

-

-

min. olie, lood,

terrein

Bbk•
Niet toepasbaar
Industrie

PAK
MMog

1(60-110),4 (50·150), 5
(50.150)

AW2000

: geen overschrijding
> AW

: overschrijding van de achtergrondwaarde

>T

: overschrijding van de tussenwaarde

>1

: overschrijding van de interventiewaarde
: indicatieve toetsing bij toepassing op landbodem

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.
De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.
5.2

Grondwater

De analyseresultaten en interpretatie van het grondwater is weergegeven in tabel 5.2.
Tabel 5.1: Interpretatie analyseresultaten grondwater
Pellbulsnr. met filtertraject (cm ·mv)

Mate van verontreiniging
>S

..

: geen overschroidlng
>S

>T

1

1

1 (200-300)

>1
barium

: overschrijding van de streefwaarde

>T

: overschrijding van de tussenwaarde

>1

: overschrijding van de Interventiewaarde

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.
De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5.

Verkennend bodemonderzoek

Blije

WMR Rinsumageest bv

112 van 182

0023

Blad: 8 van 9

Rapportnummer : 183097/JvA
6

SAMENVATTING EN CONaUSIE

6.1

Samenvattlr,g
In opdracht van mevrouw

is door WMR Rinsumageest bv een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd

ter plaatse van een deel van het perceel aan de

in Blije.

Aanleiding van het verkennend bodemonderzoek Is de voorgenomen transactie van het perceel met opstallen. Het
onderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740 en NEN 5725 volgens de onderzoeksstrategieën voor een
verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (voormalige
dieseltank) en een onverdachte locatie (overig deel terrein). Het grondwateronderzoek voor beide deellocaties is
gecombineerd uitgevoerd.
Op de onderzoekslocatie (oppervlakte circa 1.500 m2) zijn in totaal 11 boringen verricht waarvan één boring (nr. 1)
is afgewerkt met een peilbuis.
De opgeboorde grond van iedere boring is zintuiglijk beoordeeld op het voorkomen van verontreinigingen en
bodemvreemde materialen. Hierbij zijn in twee boringen (nrs. 4 en 11) bijmengingen met puin aangetroffen.
Verder zijn geen bijzonderheden waargenomen.
Van de locatie voormalige dieseltank Is één mengmonster van de bovengrond samengesteld. Van het overig deel
van het terrein is een mengmonster van zowel de boven- als ondergrond samengesteld. Van het grondwater is
separaat een monster genomen. De grond is geanalyseerd op de parameters uit het basispakket van de NEN 5740
en/of minerale olie. Het grondwatermonster is geanalyseerd op de parameters uit het basispakket van de NEN
5740.
De analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek zijn als volgt:

Voormallge dieseltank
in het mengmonster van de bovengrond (MMbgl) is voor minerale olie een licht verhoogd gehalte gemeten;
In het grondwater (peilbuis 1) is voor barium een sterk verhoogde concentratie gemeten. Voor de overige
geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde parameters gemeten.

Overig deel terrein
in het mengmonster van de bovengrond (MMbg2) zijn voor minerale olie, lood en PAK-10 licht verhoogde
gehalten gemeten;
In het mengmonster van de ondergrond (MMog) zijn geen verhoogde gehalten gemeten.
6.2

Evaluatie

Hieronder volgt een beknopte bespreking van de geconstateerde (zintuiglijke) verontreinigingen.

Zintuiglfjke waarnemingen
In de grond van twee boringen zijn pulnrestanten aangetroffen. Het puin heeft een onbekende herkomst en wordt
daarom als asbestverdacht beschouwd. Zintuiglijk is in de puinhoudende grond geen asbestverdacht
(plaat)materiaal aangetroffen.

Verhoogde gehalten in grond
Voor een aantal parameters zijn licht verhoogde gehalten gemeten. Het licht verhoogde gehalte aan minerale olie
ter plaatse van de voormalige dieseltank is mogelijk te relateren aan mors- en lekverliezen bij het gebruik van de
dieseltank. Een duldelijke oorzaak voor de overige verhogingen is niet aan te geven. De licht verhoogde gehalten
aan lood, minerale olie en PAK kunnen vermoedelijk aan de bedrijfsactiviteiten worden gerelateerd. De gemeten
gehalten zijn dusdanig (alleen overschrijdingen van de achtergrondwaarde) dat een aanvullend onderzoek naar
deze parameters volgens de Wet Bodembescherming niet noodzakelijk is.
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Verhoogde concentraties in het grondwater

Van de zware metalen is bekend dat deze in verhoogde concentraties in het grondwater voor kunnen komen
zonder dat daarvoor een duidelijke oorzaak is aan te wijzen. De sterk verhoogde concentratie aan barium in het
grondwater heeft vermoedelijk een natuurlijke oorsprong. Formeel gezien geeft de sterk verhoogde concentratie
aan barium aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen
aanleiding is om te veronderstellen dat de locatie verdacht is voor barium.
6.3

Condusie
Toetsing onderzoekshypothese
Vanwege het licht verhoogde gehalte aan minerale olie in de bovengrond ter plaatse van de voormalige dieseltank
is de onderzoekshypothese, een verdachte locatie, strikt genomen juist. Vanwege de licht verhoogde gehalten en
sterk verhoogde concentratie aan barium in het grondwater dient de ondenoekshypothese, een onverdachte
locatie, formeel gezien te worden verworpen.
Vanwege de sterk verhoogde concentratie aan barium bestaat er aanleiding voor het uitvoeren van een aanvullend
onderzoek. Omdat er geen antropogene bron is aan te wijzen is er vermoedelijk sprake van een natuurlijke
verhoging. Overwogen kan worden om het grondwater nogmaals te analyseren op barium om de sterke
concentratie te bevestigen danwel aan te tonen dat het een tijdelijke situatie (in oplossing) was.
Op basis van de gemeten gehalten in de grond kan geconcludeerd worden dat er geen milieuhygiënische
belemmeringen zijn voor het huidig en toekomstig gebruik van de locatie. Het oppompen en gebruik van
grondwater wordt op basis van de bevindingen sterk afgeraden. Gelet op de heersende grondwaterstand (circa 1,0
m -mv) zijn in de huidige situatie geen actuele (gezondheids)rislco's te verwachten.

6.4

Aanbevelingen
Puinhoudende grond
In twee boringen zijn bijmengingen met puin aangetroffen. Omdat de herkomst van het aangetroffen puin in de
grond niet bekend is, dient de puinhoudende grond als asbestverdacht te worden aangemerkt. Zintuiglijk is geen
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Alleen een onderzoek uitgevoerd volgens NEN 5707 kan ultsluitstel geven
of de verdenking van een locatie met asbest terecht is. Overwogen kan worden om een verkennend onderzoek
naar asbest in bodem (volgens de NEN 5707) uit te voeren.
Afvoer van vrijkomende grond
Als u vrijkomende grond van het terrein elders (buiten de perceelsgrenzen) wilt toepassen, gelden de regels van
het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). De mengmonsters zijn indicatief getoetst aan de normen van het Bbk waarbij de
bodemkwaliteitsklassen variëren van AW2000 (Altijd toepasbaar) tot Niet toepasbaar. De toetsing Is opgenomen
als bijlage 5. Het bevoegd gezag kan u verder informeren over de eisen die gelden op de specifieke locatie waar u
grond wilt toepassen.
Verhoogde geleidbaarheid in grondwater
lijdens de veldmetingen is gebleken dat de geleidbaarheid (Ec) in het grondwater niet vastgesteld kon worden.
Daarnaast is voor barium een sterk verhoogde concentratie aangetoond. Wij adviseren om geen grondwater op te
pompen voor het gebruik als drinkwater voor vee en/of beregening.
Slotopmerking
Benadrukt moet worden dat het onderzoek een verkennend karakter heeft en de mogelijkheid bestaat dat lokale
afwijkingen In bodemsamenstelling en/of bodemkwaliteit binnen de onderzoekslocatie aanwezig kunnen zijn.
TIJdens de uitvoering van grondwerkzaamheden dient men hier alert op te zijn.
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BIJLAGE 2

-

(VAN 5)

Situatietekening
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Bïla

.

.11

schuur

2

\,_.

JO

\

\

04

Woning

e

4

{ J

mestplnt
glerlcelder

.6

-

stal

veestal

tanklokaal

.......

1

...... _...
aeoouwtng / topoor•nt

c=J

berging

•'

lof'10 tOt 0,5 m -mv

c1

BonlG tot 2,0 m -mv

.J,
'V

183097
••

1�JI

01

Onden.OÛltOOtJe

!

-·-"
V.stpunl

Van Ay1v1wel '10, 9105 ICT RJnsumageast
Tel.: 0511-425050 Fax: 0511-'12418'1
www.wmr.nl
.-itoewmr.nl
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BIJLAGE 3

•

(VAN 5)

Boorprofielen
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Boorstatenleger

SMAR'I'
Classificaties volgens de (Lutum+Sllt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

(:fä:'.:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:§1
(:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;11
(:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:J]
(:'. :'.'.: :'.:'.:'.:'.:fä:'.;:;f
: ]
:
(:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:]:/:)
...,H
.__
__
m
._
_
f:J]
_

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-drlehoek
Klei

Grind. sltig

Grind. zwak zandig
Grind. matig zandig

Grind, ste<I< zand�
Grtnd, utte�t zandig

Grind als toevoeging
....__
._

0023

zwak grindlg

...

matig grindlg
s1erlc grindig

Classificalles volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-drlehoek

Veen
Mlneraalarm veen

�
��
��
��
�:i
�]
�::::;:i

IOel, ZWek&illlg
Klei. matig slltig
taal, sterk slltig

Klei, uheral alltig
taal, zwak zandig
Kiel,

mel)g zandig

Kiel s1er1c zendlg

Zand

(:;:::::::;:::�
[:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::D
E::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;J�J
K::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::t�
[;:;:::::::;:;:;::�

Zend, kleiig
Zena, zwak slitig

Zend, matig slllg

Zand, 11"'1< slltig
Zend, ulterat slltig

Leem

§���!]
��[§]:;:::]

Veen. zwak zandig
Veen, sterk zendlg

Veen als toevoeging

....,ij
___.g!
=
__._
êf
_.

.___
...._
._

._
_

zwak humeus
matig humeus
slerlc hUmeu•

Laag zonder dlk1e (folie, gaodoek)
ProelsJeuf (PS)

Boorget elgeslolen
Hoeveelheid wenrweter

Pellbuizen

mv.+10cm
--

Leem, zwak zendlg
Leem. sterk zandig

Bijzondere lagen

Laagaanduldlngen

ww: 1 � 1

�:i
�:rn

�

e boven het maaiveld

Peilbuis

[:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:)
f;��
IHllHlll!liull
1
1
�
1
1

Grind

Mleh
Granulaat
Slakken

Tegel
BestreUng

Weter
Slib
AndefS

Monsters

�
�

Geroerd grondmonster

l*bus

S

Detectie
Olletwater-reaclie
, =zwel(
2 =melig
3 = sterlc
4 = ulter&t
PIOwaarden

oJ�n�
1,0. 2.0 ppm
2,0- tOppm
10ppm

>

getekend volgens NEN 5104
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boorstaten
8orin

183097

81

300cm)

Easterbelntumerdyk 4 E 0023
datum: 25-04-2018

�nggranulaal.
Kz2h1

----=---

Klef, matig zandig, zwak humeus. Gnls-bluln
42__

Kzl

Klei, zwak zandig. Don�ergn]s.
L&.._.

Kz2

Kiel, matig zandig. Donkergrijs.
-

KSI

Klei. zwak slltig. Donkerg11js.
OOcm

�
Kz3

Kiel, sterk zand(g. Grj
i s.
UIL_

Kz3

Kiel. sterk zancf19. Grijs
�

SOOcm

Boormeester:

8orin

82

60cm

datum: 25-04-2018
�nggranulaat.
Kz2111

Kiel. matig Zandig, zwilk humeus. Bruln-gr1js.
Ga_

fllOcm

BOOOlleester:

8orin

83

(60cm)

datum: 25-CU-2018
�nggranulaat.
Klei. matig zandig, zwak numeus. Gr1js-brufn.
Ga_

fllOcm

183097

114

-

loolUe
opcl<ad1fgever

i>O$lCOde I Pl•ïtl:s

buruu

land

Blije
WMR Rinsumageest B.V.

WMR

Nederland
getekend volgens NEN 5104
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boorstaten

183097 Easterbelntumerdyk

8orin 84 (200cm)

4 E! 0023

datum: 25-04-2018

Puin zwel<, grind zwak.

Kiel, zwak zandig. G�)s.

Klei. mabg zandig. Uehlgrifs.

Klei. matig zandig. Oonke111nis

-

oom>ee ter.

8orin 85 200cm

datum: 25-04-2018

Klei, zwek zandig. Donkergrijs.

Klei. matig slltjg. Donkerg�Js.

Ks1

Klei, zwak slKfg. Donkergn11.

-

183097

214

loca

locaU.
opcnmtg41-

-•coae 1 plaats

büreAU

land

WMR Rinsumageest 8. V.

8/fe

WMR

Nederland
getekend volgens NEN 5104

123 van 182

boorstaten

183097 Easterbelntumerdyk

8orin 86 (60cm)

4 E 0023

datum: 26--04-2018

Ktel zwall zandig, zwalC humeus. Grtjs.öru111.
®._

datum: 26-04-2018

Kz2h2

Kiel. meug zandig. matto humeus.
Donkerbruin.

B

datum: 26-04-2018

Kiel. matig zandig. matig lwmeus. Bruin.

Boonneesler:

8orin 89 (50cm)

datum: 26-04-2018

Klei, matig zandig. matig humeus. Bruin.

r.

mm er

183097

blad
314

loatleadres

looaUt
opdrodllgevet

poslcocle 1 plaats

bureau

land

WMR Rinsumageest B.V.

Blije

WMR

Nederland

getekend volgens NEN 5104
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boorstaten
Borin

183097 Easterbelntumerdyk 410023

810 (50crn)

datum: 26-04-2018

Kiel, matig zandig,
Oonkelbruin.

matig humeus.

datum: 26-04-2018

Kz1h1

Kiel, zwak zandig, zwak humeus. Bruin-gr1js.

Puin zwak, grind zwak.

Boormeester.

P<

c:lnummer

183097

•

414

Joeo.ti.
opdraehtgever

postcode I plaats

buJtau

lerid

Blije
WMR Rinsumageest B.V.

WMR

Nederland
getekend volgens NEN 5104
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- Analysecertificaten
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.:� eurofins
- a:n.aly'tico

WMR Rinsumageest B.V.

Analvsecertificaat
Dotum: 03-Moy-2018

Hierbij ontvongt u de resultoten von het novolgende loborotoriumonderzoek.
Certificoot!"lummer/Versie
Uw project/verslognummer
uw projectnoom
uw ordernummer
25-Apr-2018

Monster(s) ontvongen

Oit certlficoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De anolyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken no datum ontvongst bewaard en wotermonsters tot 2 weken na
dotum ontvongst. zonder tegenbericht worden de monsters nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 werkdog voor ofloop
von de stondoordbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het longer bewaren
van monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Beworen tot:
Datum:

Noam:

Hond tekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwochting te hebben uitgevoerd, mocht U naor oonleiding van dit
onolysecertificoat nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurafins Anolytico e.v.

Technicol Monoger

turofin• llnalytlco e.v.

Gildowo9 •2·U

Tol. +31 (O)S• 2'2 '3 00

INP Poribos S.A. 227 92•S 29

3771 H l earnovold

!urofins "nolytico e.v- i! tso t•001: 200• gecertificeerd door TOY

Pox +31 (0)3' 2'2 6S P9

llAN: HL711NPA0227'24929

en erkend door het Vlaa•U• Ge wes t (OVAM en Oep. omgeving),

P.O. lax OP

f·moilinfo·onv@ourofins.nl SIC: IHPANL2A
Site www.eurofins.nl

KvKiCoC No. OPOtU2'

het

lrusselso Gowost (ltM),

hot Waalse Gewast (OGRNf·OWD)

on door do overheid van LuX•10burg (MfV).

ITW/VAT Ho. HL 804S.1•.•n.ao1
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.;; eurofins
- a.:n.a.l:y"'tico

Analysecertificaat
uw project/verslognummer

eertificootnum mer/Versie

uw projectnaam
uw ordernummer

Startdotum

30-Apr-2018

Rapportagedatum

03-Nay-2018/08:11

Bijloge

A,B,C

Pogina

112

t.1onsternemer
Monstermatrix

Grond (AS3000)

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

76.2

70.0

3.1

2.1

Eenheid

Anolyae
Voorbehandeling
cryogeen malen AS3000
Bodemkundige onoly1es

s
s

s

% (m/m)

18.6

Organische stof

% (m/m) ds

5.0

Cloeirest

% (m/m) ds

94.6

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

% (m/m) ds

Droge stof

1)

9!1.8

96.1

16.6

26.4

Metalen

s

Borium (Bo)

mg/kg ds

33

23

s

Codmium (Cd)

mg/kg ds

0.27

(0.20

s

Kobolt (Co)

mg/kg ds

4.7

5.8

s

Koper (Cu)

mg/kg ds

25

10

s

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.11

(0.050

s

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.S

(1.5

s

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

13

18

s

Lood (Pb)

mg/kg ds

57

22

s

Zink (In)

mg/kg ds

76

51

(3.0

<3.0

Minerole olie

s

Minerale olie (C1o-c12)

mg/kg ds

(3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

(!1.0

5.'2

(5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

13

8.0

(5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

270

'29

1.4

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

'220

19

11

Minerale olie (C35-C40)

mgtkg ds

94

6.!I

(6.0

Minerale olie totaol (C10-C40)

mg/kg ds

600

69

(39

Zie bijl.

Zie bijl.

Chromotogrom olie (CC)
Polychloorbifenylen, PCB

s

PCB 28

mg/kg ds

(0.0010

s

PCB 52

mg/kg ds

(0.0010

(0.0010

s

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Montteromtchrijving

(0.0010

Datum monstername

Monster nr.

MMbg1

25-Rpr-2018

10078695

2

MMbg2

25-Apr-2018

10078696

3

MMog

25-Apr-2018

10078697

': doo, lhfll oucu•dlt••td• ttrrichtlnt
lli: 004 •rktnct• uulchtint
S: •s HU "hnd• Uttkht11'9
V!

Eu:roffn.t Analytico a.v.

V\UU erkende ••trt(heil'lt

lil: 114CUTS •f'k•nd

Dit certificoot

•ao uitsluitend

in tijn geheel worden gereproduceerd.

Cildeweg 42·'6

Tel. +31 (0)34 242 43 oo

8NP Poribos �.A. 227 920 25

1771 N8 8ornenld

fox Hl (0)3' 242 63 P9

18AN: Nl71&NPA0227�U525

P.O. 8ox '59

t·moil lnfo·envOeurofins.nl

BIC: 8NPANl2A

door TÜV
•n erkend door het Vloo1ue cewest (OVAM en Oep. O•o•"ng),
het ftru'5ehe cewest (811-0, het Woolse Cewest (OCRNf·OWO)

3770 Al eorneveld NL

Site www.eurofins.nl

KvK/toe No. 09088623

en door de overheid van luKe01burg (Mfl/).

furofin• Analytica B.V. Is ISO UOOl: 200A g"certificeerd

A
�JI\..
'\!.
�'�""

TESTEN
RvA LOl 0

8TW/VAT No. Nl 8043.U,883.801
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Analysecel'tificaat
Uw project/verslognummer

Certificaotnummer/Vetsie

Uw projectnoam
Uw ordernummer

Startdatum
Ropportogedotum

Monsternemer
Monstermatrix

eijloge

30-Apr-2018
03-Mav·2018/08:11
A,6,C

Pagina

2/2

Crond (AS3000)
2

3

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PC6 138

mg/kg ds

(0,0010

<0.0010

s

Pee 153

mg/kg ds

(0.0010

(0.0010

s

PCB 180

mg/kg ds

(0.0010

s

PCB (som 7) (factor O, 7)

mg/kg ds

0.0049

Analyse

Eenheid

Pee 118

s

.s

1

(0.0010
2)

0.0049

2)

Polycyclische Aromot.ische Koolwaterstoffen, PAK

s

Noftoleen

mg/kg ds

(0.050

(0.050

s

Fenonthreen

mg/kg ds

0.41

(0.050

s

Anthroceen

mg/kg ds

0.11

(0. 080

Fluorontheen

mg/kg ds

0.88

0.081

s

6enzo(o)onthroceen

mg/kg ds

0.30

<0.050

s

Chryseen

mg/kg ds

0.31

0.0!!2

s

Bento(k)fluorontheen

mg/kg ds

0.14

(0.050

s

Benzo(o)pyreen

mg/kg ds

0.23

(0.050

s

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.14

<0.050

s

Indeno(i23-cd)pyreen

mg/kg ds

0.18

(0.050

s

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

2.4

0.41

s

Nr.

Monsteromschrijving

Datum monstername

1

MMbg1

25-Apr-2018

10078695

2

MMbg2

25-Apr-20111

10078696

3

MMog

25-Apr-2018

10078697

Monster nr.

t: 4o" ••• oucu•dltHrd• ur�ti"'9
•:

Akkoord

,, •fit.H4• ottltAtint

"

s: AS

Pr.coörd.

Uli erkende uttld1t1ft9

V: VUUIU .,k•nde �•1tidnln9
furofln1 Anatytlco 8.Y.

Dit cet1ificoot aoo ultsluttend In
'ild�Wog '2·46

1ajn geheel worden gereproduceerd.

Tel. +31 (0)34 242 63 00

BNP Poribo• S.A. 227 9246 25

furofons Anolytko e.v. is ISO 1'001: 200• gecertificeerd door TOY

3771 HD Barneveld

fox +31 (0)34 242 6:S 99

IDAN: Nl7t&NPA022792'825

en erkend door het Vloomse Cewest(OVAM en Oep. O•o•ving),

P.O. Box 459

!-mall info-onv@euroflns.nl

BIC: 8NPANL2A

het Brusselse Cewest (BIM), het Waalse cewest (DCRNf-OWD)

3770 Al eatneveld Hl

Site www.eutofins.nt

Kvl(lCoC No. 09088423
DTW/YAT No. NL&OH.1'.883.801

en door de overheid van Lu•omburo (lolE'I).

';;.;'

VA

\!.
�Jt\...
�1�'-

TESTEN
RvA L010
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat
Pagina 111

Manater nr.

Boornr

omschrijving

Von

Tot

8orcode

10078695

81.2(10-60)

10

60

0539320970

10078695

83.2(10-60)

10

60

0535320966

10078696

85.1(0-50)

0

50

0535320968

10078696

86.2(10-60)

10

60

0535320956

10078696

87.1(0-50)

0

50

0535320973

10078696

88.1(0-50)

0

50

0539320974

10078696

89.1(0-50)

0

50

0535320979

10078696

810.1(0-50)

0

50

0535320980

10078696

811.1(0-50)

0

50

0935320985

10078696

84.1(0-50)

0

50

0535320963

10078697

85.2(50-100)

50

100

0535320967

10078697

85.3(100-15C

100

150

0535320962

10078697

81.3(60-110)

60

110

0535320965

10078697

81.4(H0-15C

110

150

053532096-4

10078697

84.2(50-100)

50

100

0535320960

10078697

84.3(100-15(

100

150

0838320957

Monateromachrijving
MMbgl

MMbg2

MMog

forofln.s Anolytko a.v.

Cildeweg 42·46

Tel. +31 (0)3' 2'2 63 00

BNP Paribas S.A. 227 92'5 25

furafins Analytica B.v. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TOY

3771 Ha Barneveld

rax +31 (0)3' 2'2 63 99

IBAH: Hl718HPA022792'525

en erkend door het Yloomse Cewes t (OVAM en oep. omgeving).

P.O. aax 459

f·•oilinfo·env@eurofins.nl

BIC: BNPAHl2A

het Brusselse cewest (81M), het woolse cewest (OCRN!·OWD)

3770 Al Barneveld Nl

Site www.eur<>fins.nl

KvKtCoC No. 09008625

en door de overheid von tuu•burg (MfY).

BTW/VRT No. Nl aou.U.BU.801
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Bijlage (8) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat
Pagina 1/1

Opmerking t)
Het orgonische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgeholte von 5.4 % m/m (SlKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)
De toetswoarde von de som is gelijk aon de sommotie van o, 7*RC

furofln1 Anofytlco B.V.
Cildeweo '2·'6

Tel. +31 (0)3, 2A2 63 00

BNP Porlbo• S.R. 227 9245 2'S

furofins Anolytlco 8.V. is ISO UOOI: 200A gecertificeerd door TOY

3771 NB Barneveld

fox +SI (0)3A 2A2 6S 99

IBRNl Nl71BNPR022792A92$.

en erkend door het Vloomse Cewest (OVAM en Dep. Omgeving),

P.O. Box A89

f·•oll lnfo-env@eurofins.nf

BIC: BNPRHL2R

het 8ruuelse cewe•t

3770 Rl Barneveld Nl

Site www.eurofins.ni

KYK/Coc Ho. 090H623

en door de overheid won Luxe•buro (Mf.Y),

(DIM).

het Woolse Cewest (OCRN!-OWD)

BTW/VRT Ho. Nl eoo.u.aa3.BOI
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat
Pagina 111

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

cryogeen molen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. HEN-EN 1!1934

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. HEN 5764

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

cf. pb 3010-4 en cf. HEN 5753

Borium (Bo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010·5 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-!I en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-S en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NfH-EH·ISO 17294-2

Nikkel (Hi)

W0423

tCP-MS

Cf. pb 3010-9 en cf. HEN-EN-tso 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-S en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FIO

Cf. pb 3010-7 en gw. HEN-EN-ISO 16703

Chromotogrom MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. HEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. HEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. HfH-tSO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. HEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",

Eurofina A·nalydco

versie juni 2016.

a.v.

Cildeweg 42·'6

Tel. +ll (0)34 242 63 oo

BNP Poribos s.A. 227 92'5 25

1771 NB 8orneveld

fox +lt (0)3' 242 63 99

J8AN: Nl71BNPA0227U4525

en erkend door het Vloa11se �west (OVAl4 en Dep. 011oeving).

P.o. Bo• '59

f-11011info.env@eurofjns.nl

BIC: BNPAHL2A

het Brusselse cewesl (81M), het Woolse Cewest (OCANf-OWO)

3770 Al 6orneveld Hl

Site www.euroflns.nl

K•K/CoC No. 09088623

en door do overheid von Luxemburg (MfV).

furofins Anolytico 6.V. îs ISO HOOI: 2004 gecertificeerd door rOv

BTW/VAT No. Nl 80'3.14.183.BOt

132 van 182
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.ç�ram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10078695
Certificate no.:
Sample description.: MMbg1
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a.n.&�ram TPH/ Mineral 011

Sample ID.: 10078696
Certificate no.
Sample description.: MMbg2
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WMR Rinsumageest B.V.

Analvsecertificaat
Datum: 15-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultoten van het navolgende loboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
uw project/verslagnummer
uw projectnoam
uw ordernummer
09-May-2018

Monster(s) ontvangen

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot

4

weken no datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de stondaordbewoorperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het langer bewaren
van monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U noor aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytica B.V.

Technical Manager

furofins Analytlco 1. V.

Gildeweg '2·'6

Tel. +31 (0)3' 262 63 0 0

B N P P•ribos S.R. 2 2 7 92'45 2 9

eurofins Analytico lLV. is ISO 14001: 2004 gec•ttificeud door TÜV

J771 NI &orneveld

� a x + l l (O)" 2 , 2 n "

IBRN: Nl711NPA022792•'52S

an arkend door hot Vloa•.e Gewest (OVRM en O•p. 011govln9),

P.O. lol 09

!•"oil info·anv@ourofins.nl BIC: INPANL2A

3770 Rl aorne"ld Nl

�YK/CoC No. 090Ud23

hot 9russelse GewHt (Bll4), hot Waalse Gtwut (OGRN!·OWO)
en door de oYarhtid von lua•mburg

(Mf:V).

eTWIVAT No. Hl eo".U.883.BOI
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Analysecertificaat
uw project/verslagnummer

Certificaatnummer/Versie

Uw projectnaom

startdatum

uw ordernummer

Rapportag edotum

1!l-Moy-2018/19: 57

Bijloge

A,8,C

Pagina

1/2

Monsternemer

09-May-2018

Water (ASJOOO)

Monstermatrix

Eenheid

Anoly1e

1

Metalen
Borium (Bo)

µg/L

820

s

cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

s

Kobalt (Co)

µg/L

!1.0

s

Koper (Cu)

µgil

<2.0

s

Kwik (Hg)

µg/l

<0.0!10

s

Molybdeen (Mo)

µgil

<2.0

s

Nikkel (Ni)

µgil

4.5

s

Lood (Pb)

µg/l

<2.0

s

Zink (In)

µgil

<10

s

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
s

Benzeen

µg/L

<0.20

s

Tolueen

µg/L

<0.20

s

Ethylbenzeen

µg/L

(0.20

s

o-Xyleen

µg/L

(0.10

s

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

s

Xylenen (som) factor o, 7

µgil

0.21

BTEX (som)

µg/l

·<0.90

s

Naftaleen

µg/L

<0.020

s

Styreen

µ gil

(0.20

l)

Vluchtige organische hologeenkoolwoterstoffen

s

Oichloormethoon

µg/l

<0.20

s

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

s

Tetrachloormethoon

µg/L

(0.10

s

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

s

Tetrachlooretheen

µg/L

< o. t o

s

1, 1-0ichloorethoon

µg il

(0.20

s

1, 2-0ichloorethoon

µg/l

<0.20

s

1, 1, 1-Trichloorethoon

µg il

(0.10

s

1, 1, 2-Trichloorethoon

µg/L

<0.10

s

cis 1, 2-0ichlooretheen

µg/l

<0.10

Nr.

Monsteromschrijving

Datum monsternome

peilbuis 1

09-Moy-2018

�
·'U-••.-:

.OC�1�
s(SOe
�

�-��·�

luroflnt Analytlco 8.V.

clldeweg •2·•6

Tel. +31

(O)U 2'2 63 00

•: Cloot

....

Monster nr.
10096062

tU.ctted!,",". UOICIUÎl\t

•: U'Of •tbtltle Weft\chtltlf
S:HSlll:lerittnd••utldmnt
't: 'llUU •1kenda veulc.Mln9

��Dit certlflcoat 11100 uitsluitend In 1ijn geheel worden gereproduceerd.

8HP Poribos S..R. 2'27 924$ n

furalons Analytica B.V. is 150 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vloa111so cowest (DVRM en Dep. 011oeving),

3771 HD Dorneveld

fox +ll (0)3& 2'2 63 99

18RH: Nl718HPA022792•52S

P.O. 8al 489

!-"allinfo-env@euroflns.nl

BIC: DNPRNl2R

het Brusselse Cewest (BIM), hot Waalse Cewest (DCRNf-OWO)

3770 Al 8arneveld Nl

Site www.eutofins.ni

KvK/CoC No. 0900423

en door de overheid von 1uxeo1buro (MEY).

U:.J
fl...
�
�-�
�'�"
�

TESTEN
RvA L010

DTW/VRT No. Hl 80'3.1'.883.801
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Analysecertificaat
uw project/verslognummer

Certificaatnummer/Versie

Uw projectnoom

Startdatum

09-May-2018

Uw ordernummer

Rapportagedatum

18-Moy-2018/19: 97

Bijlage

A,8,C

Monsternemer

Pagina

2/2

Monstermatrix

Water (AS3000)

1

Eenheid

Analyse

s

<0.10

trans 1, 2-0ichlooretheen

µg/l

CKW (som)

µg/l

<1.6

s

Tribroommethaan

µg/l

<0.20

s

Vinylchloride

µgil

<0.10

s

1, 1-oichlooretheen

µg/l

<0.10

s

t, 2-0ichloorethenen (Som) factor o, 7

µgil

o.u

s

1, 1-0ichloorpropoon

µg/l

(0.20

s

1, 2-Dichloorpropoon

µg/l

<0.20

s

1, 3-Dichloorpropoon

µg/l

(0.20

s

Dichloorproponen som factor 0. 7

µgil

0.,2

Minerole olie (C t o-c 12)

µgil

<to

Minerale olie (Ct2-Ct6)

µgil

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/l

(10

Minerale olie (C21-C30)

µgil

<lS

Minerale olie (C30-C3S)

11g/l

(10

Minerale olie (C35-C40)

µgil

(10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µgil

<SO

1)

Minerale olie

s

Nr. Monsteromschrijving

Datum manstername

peilbuis 1

�"'\\SW..,

� ""'d?o
\_�

!
futoflnt •nolytlco e.v.

IJ1behe•\

t: 4HI l•• tHC'tH-4�t".t4• Utn<lUtnt

Akkoord

:; ::::.:·:::::::::::.�"

v:

Pr.coörd.

""" ••h•••••••ri<'tl•t

M' MCUn

VA

.,"•"'d

Oot cutlficoot aoo ult•luitend In riJn geheel worden 9e1ep1oducee1d.

Clldewag 42-'6

Tel. •31 (O)l4 2'2 63 oo

BNP Potibos S.A. 227 UH 25

3771 Na Barneveld

Fox Hl (0)34 242 63 99

!BAN: NL718NPA0227924525

P.O. 801 '69

!·11oilinfo-anv@eutafln•.nl

BIC: 8NPANL2A

het Btusselse Cewest (BIM), het

Site www.eurofins.nl

hK/CoC No. 090U62l

en doot de overheid van Luxc11buro

3770 Al Botneveld HL

Monster nr.
10096062

09-Moy-2018

futoflnl Anat,tlco B.V. Is ISO UOOt: 2004 oecerlific"rd door TOY
en erkend door het Vlaa"se cewest (OVAM en Oep. Oagevlno>.

lse cewelt (OCANf·OWO)

Woo

(MfV),

riJ 1\.
\1.
�·�"'

TESTEN
RvA LQ10

BTW/VAT No. NLIOO.u.aU.801
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BIJiage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertlflcaat
Pagina 1 / 1
Monster nr.

Boo•n•

omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsternome ID/Monateromsch.

pbi

0680277041

80509165454001

1 0096062

pb1

0680277053

80509165454001

1 0096062

pbt

0800668687

80509165454001

10096062

furofin1At\olyt5u9.Y.

Cildeweg '2-46

Tel. •ll (O)J4 242 63 00

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

Eurafins Analytica D.V. os 150 14001: 2004 gecertificeerd daar 10v

J771 HD earne•eld

Fax +Ji (O)J4 242 4l 99

IDAH: Hl718HPA022792'525

en erkend door het Vloamse Ceweu (OVAM en Dep. Omgeving),

P.O. eax 459

f-aaillnfo-env@euraflns.nl

BIC: 8HPANl2A

het Brusselse Cewen (DIM). het Waalse cewest (OCAHf·OWD)

J770 Al Barneveld HL

Site www.eurafins.nl

KvK/CaC Ho. 09088623

en door de overheid \'on tuxe•buro (MEV).

DlWIVAT N•- Hl eoo. 14.893.801
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Bijlage (B) met opmerkingen beho•ende bij analysecertificaat
Pagina 1/1
Opmetklng 1)
De toetswoorde van de som is gelijk oon de sommotie von o, 7*RC

turofint Anolytlc,o I.V.
Clldeweg '2-46

Tel. Hl (0)34 242 6l oo

&MP Poribos S.A. 227 f2'5 25

(Utofins Anolytico 8.V. h ISO UOOI: 2004 getertiflteetd door T0V

S77t N& eornneld

fox +SI (0)34 242 63 f9

leAN: Nl7l9NPA0227'2'525

en erkend door het Vloorue cewtst (OVAM en Dep. OflQeving),

P.O. &ox '59

1-11011 info-envOeuroflns.nl

&IC: 9NPANl2A

het eruuelse cewest (&IM), het woolu cewest (OCRNl-OWD)

S770 Al &ornevcld Nl

Site www.euroflns.nl

K•K/Coc Ho. 0900623

en door da overheid van lu�e•buro (MfV).

&TWIVAT No. Hl aou.u.an.ao1
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat
Pogino 1/1

Anolyae

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromoten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Borium (Bo)

W0421

ICP-MS

Cf.pb 3110-3 en cf.HEN-EN-ISO 17294·2

codmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf.pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Kobolt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf.HEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN·ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN·ISO 17294·2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf.pb 3110-3 en cf.HEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf.pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf.pb 3110-3 en cf. HEN-EN-ISO 17294·2

tink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf.pb 3130-1

Styreen

W0254

HS·GC-MS

Cf.pb 3130·1

voel (11)

W0254

HS·GC-MS

Cf.pb 3130·1

Tribroommethoon (8romoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf.pb 3130·1

Vinylchloride

W0254

HS·GC-MS

Cf. pb 3130·1

1, 1-0ichlooretheen

W0254

HS·GC-MS

Cf. pb 3130·1

DiCIEtheen som AS3000

W0254

HS·GC·MS

Cf. pb 3130-1

1, 1-oichloorpropoon

W0254

HS-GC·MS

et. pb 3130-1

1, 2-0ichloorpropoon

W02S4

HS-GC-MS

Cf.pb 3130-1

1, 3-Dichloorpropoon

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Oichlprop. som AS3000

W0254

HS·GC·MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (Ct0·C40)

W0215

CC-flD

Cf.pb 3110-5

Nodere informatie over de toegeposte onderzoeksmethoden alsmede een clossificotie von de meeton1ekerheid
stoon vermeld in ons overzicht "Specificaties onolysemethoden'',

versie juni 2016.

furoftn1 Ano1ytico D.V.

Cildeweg 42·46

r"1. •SI (O)J4 2'2 43 00

8NP Po.ribas S.A. 227 9245 25

3771 N8 earneveld

fax Hl (0)3• 242 63 99

18AN: 'll718NPA0227P24525

en erkend door het Vlooase cewest (OVAM en Oep4 D•ge..,1nQ).

P.O. &ax '59

f-•ail info-envOeurofins.nl

&IC: 8NPANL2A

het Brusselse cewest C&IH). het Waalse Cewest (OCRNf·OWO)

3770 Al Barneveld Hl

Site www.eurofins.nl

Kv�/CoC No. 09088623

en door de overheid von Luxembut9 (MEV).

futofïns Analrtico B.V. is ISO 14001: 200.t gecertificeerd daar TÜV

8TW/VAT No. Nl 80'3.14.883.BOI
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BIJLAGE 5 (VAN 5)
-

Toetsingsresultaten
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loToV• lU lootJlnc - ITond
V. projtcttt&NNntr
P,ojlct....,.
OrdefllllDltum moMt�meMonstemt�
c;",\ftQ,._.,
Sta'1dlt""'
�ppof'tlttdl1Utn

�·2011

30-00.2011
0�2018
Eonheld

-

GSSD

GSSD

-

_,__eet"
Oran
1 llcM stor
Korrtlaroott• < 2 �m (lutum)

-·

GSSD

Oordffl

RG

AW

2 .1
26.•

3.1
16,6

Vootllohondollnc
c·rvoctt" m1ltrt ASlOOO

titgtv0erd

lftctYOtrd

lltgtvotrd

""'-•ndlc• ."..,...
"'"''"''
"lm/m)d>

71,6

71,6

5

5

"'"""'' ds
"lm/m)ds

!M,6

"'"""° °"4 IOH:JOI
M-•lt oio {CJO.OSI

mll'<lds
m&fl<ads
m&/kcds
mc/l<sck
m&Jl<&ds

<l.0
<S.O
Il
270
220

26
S((I
<40

Mln<rlle o41t l05<AOI
MIMr•ltolio IOl•ll ICIO-G<OJ

"'l/l<&ds
msA&d>

"
600

16&
1200

°""'""'

Ora•niKht nof
Glo.iftit

Konf4&roott1 < 2 '-"" Clutum)

76,2
3,1
95.&
16,6

76.2

10

70

l,I

2.1

2.1

16.6

96.l
26.•

26,•

6,77•
16,77
25.11
9l.S5

<l.0
<S.O
<S.O
1•

10
16,67
16.67
66,67

20
0.2
)
5

190
0.6
15
40

555
6.1
IOl
115

61.29
20,97
222.6

Il

52.)8
20
116,7

o.os
l,S
•
10

0,15
1,5
lS
50

11.1
95,&
67,S
290

20

140

4l0

5l0
120

l5

190

2600

5000

0,007

0.01

0,51

0,35

1.5

20,I

MIMAltolt
Mint<•ltoM{ClCKUl
-.ltolt{CU.Cl6]
Mlnl<•lt ... {Cl6-Clll

Chr..,.toar.m otio IGCI
Mettltn
B1tku11j8ol
C.dmlom ICdl
Ko!Mk ICol
""9tr1Cu)

•.J
1

ZJtbl'

<l,O
5,2
•
29
19
6.5
"

msA&ck
m&/l<ads

ll
0,27
"1
25

K..O.(Hal
Mo!Vbd"" IMo)
HllbllPll)

mi/ltads
mg/lcads
m&fl<a d•
mafl<sch
"'lfl;&ds

lood IPbl

mci'ad•

Zln,IZnl
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m&/l<ad•
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ma/lach

<0.0010

m&/l<ads
msA&d>
ma/lads
ma/lach
mafl<lds
m&/l<ads

<0.0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

PCB28
PC852
PC& 101
PC& 118
PC& UI
PCB 153
PCB llO

PC8 l10m 71 lfutor0,7)
mlfltad•
"°'Y<YCIKho Atomotis<ho Koolwot<ntolt.n, PAK
N1ftllHn
ma/l<sck
r.en&nthrHn
mlA&ds
AnWJUtn
ma/lads

Fluowlt""n

mafl<ld•

o.u
<1.5
13

<0,0010

0,0033

<0,0010
<0.0010

0,0033
0,0033

0,0158

0,0049

<O,OSO
0,..-1
0.11

O.OlS

<O,OSO
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co.oso
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mi/ltads
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0,23
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0,14

<O.OSO
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<0,050

0,081

<0,050
<0,050
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l6
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100
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17.ll
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0,0022
0,0022
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<0.0010
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Uw projectnummer
l'rojectnaam
Ordernummer
Datum monstername

25·04-2018

Monsternemer
CertlfiGialnummer
Startdalum

30-04-2018

Rapportagedalum

03·05·2018

Analyse

Eenheid

Oo rdeel

Oordeel

2

Oordeel

8odemlype corttctle

Organische stof

3,1

2,1

25

16,6

26,4

Jltge110erd

Jltaevoerd

Jltgevoerd

s

Korrelgrootle < 2 µm (lulUm)
Voorbehandellna

Cryogeen malen AS3000
8odemku ndl1e analyse>

Droge Slof

%(m/m)

78,6

76,2

70

Organi>che stof

%(111/m) ds

5

3,1

2,1

G loel rest

% (m/m)ds

94,6

Korrelgrootte < 2 µm(lutum)

%(m/mjds

95,8

96,1

16,6

26,4

Minerale olie
Minerale olle (Cl!K12)

mg/kgds

<3,0

<3,0

<3,0

Minerale olie (C12·C16)

mg/kgds

<5,0

5,2

<S,O

Minerale olle (C16<21)

mg/kgds

u

8

<S,O

Minerale olie (C2l-OO)

mg/kgds

270

29

14

Minerale olie (C30<35 )

mg/kgds

220

19

11

Minerale olie(C35·C40)

mg/kgds

84

6,5

Minerale olie lotaal (Cl0-C40)

mg/kgds

600 Nîet 'loepub11t

Zie bl]I.

C hromatogram olie(GC)

69

<6,0
<35

lnd.

�AW

Zie b!JI.

Metalen
Barium (Ba)

mg/kgds

33

Cadmium (Cd)

mg/kgds

0,27

....w

<0,20

<•AW

Kobalt (C o)

mg/kgds

4,7

àAW

5,8

,,,.w

23

Koper(Cu)

mg/kgds

25

<>AW

10

<•AW

Kwlk(Hg)

mg/kgds

0,11

ooAW

<0,050

<•AW

Molybdeen (Mo)

mg/kgds

<l,5

<-AW

<1,5

<•AW

Nikkel(Ni)

mg/kgds

13

<-AW

18

·<-4W

lood (Pb)

mg/kgds

57

Wontn

22

oAW

Zink (Zn)

mg/kgds

76

�AW

51

<•AW

mg/kgds
mg/kgds

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

mg/kg ds

<0,0010

<-0,0010

PCB 118

mg/kgds

<0,0010

<0,0010

PCB 138
PCB 153

tng/kgds

<0,0010

<0,0010

tng/kg ds

<0,0010

<0,0010

PCB180

mg/kgds

<0,0010

PCB (som 7) ( factor 0,7)

mg/kgds

0,0049

Naftaleen

mg/ksds

<0,050

Fenan1hreen

mg/kg ds

0,41

<0,050

Anlhraceen

mg/kg ds

0,11

<0,050

Polydiloorbllenylen, PCB

PCB 28
PCB52
PCB 101

<0,0010
<>AW

0,0049

oAW

Polycydlidle Aromatlsc:he Koolwaterstoffen, PAi(

<0,050

Fluorantheen

mg/kg ds

0,58

0,081

Benzo(a)anthraceen

mg/k& ds

0,3

<0,050

Chryseen

mg/kg ds

0,31

0,052

Benzo(k)fluorantheen

mg/kgds

0,14

<0,050

Benzo(a)pyreen

mg/l(gds
mg/kg ds

0,23

<0,050

Benzo(shl)peryleen

0,14

<0,050

lndeno{l23-cd)pyreen

mg/kgds

0,18

PAK VROM (lO) (factor 0,7)

mg/ksds

2,4

<0,050
Wontn

0,41

�AW

Le enda
Hr.

ANti,'tlco-nf

Monster

Ootde<J

L007169S

Hiet ToepubHt >Industrie

2

10078696

Klau.e 1ndw;tt1e

l

10078697

AJtiJdlo.pas�ar

ooAW

Uelner d.ln of &tl.Il un de AchtHgrondwHrde

lnd.

ld�selndu.stn�
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8oToV1 TU T-s1111 Wbb�ter (ondi.p)
ProJeetnummer
ProJectniam

Ord ernummer
01tum monstemame

�5-2018

Monsternemer

Certific.aatnummer
Startdatt.1m
Rapportagédatum

�·201B
15-05-2018
(;$50

îenheid

AM!l:!!

Oordeel

RG

5

T

Mmi.n

Barium(Ba)
C:.dmium(OI)

B20

B20

20

50

338

<0,20

0,14

0,2

0,4

3,2

6

5

2

20

60

100

625

l(ob•l\lCo)

µg/L
µg/L
µg/L

Ko�(Cu)

µg/L

<2,0

1,4

2

15

45

75

KWlk(H&)

<0,050

0,035

0,05

o.os

0,175

0,3

Molybdeen(Mo)

µall
�gil

<2,0

1,4

2

s

153

300

Nlkl<el(Ni)

ill/l

4,5

4.5

15

45

75

1,4

15

45

75

Zink (Zn)

iJ&/l
µg/L

<2,0
<10

7

10

65

433

800

llkKlltlc• Atomotbcho Koolwotornoffen
Benzeen

1'i/L

<0,20

0.1•

0,2

0,2

15,1

30

T�ueen

µgil

<0,20

0,14

0,2

504

1000

Ethylbenreen

µg/L

<0,20

0,14

0,2

77

150

o-Xyleen

<0,10

0,07

<0,20

0,14

Xylenen(som) fi1ctor0,7

µgil
µgil
µgil

0,21

0,21

0,2

0,2

35,l

10

BTEX(soml

µg/l

<0,90

N oftaleen

µg/l

<0,020

0.014

0.02

0.01

lS

70

Srtreen

µgil

<0,20

0,14

0,2

6

1.53

300

iJ&/l
µgil

<0,20

0,1•

0.2

0,01

500

1000

<0,20

0,14

0,2

6

203

400

l'&/l

<0,10

0,01

0,1

0.01

s

10

<0,20

0.1•

0.2

24

262

500

0.01

Lood(Pb)

m,p-Xyleen

lllUdlllce orpnlsc!M halosHnkool'Wate1'tofftn
Olchloorm tthHn

frichloorme1h1an
Tetrachk>onnethaan
Trl<llloet
ot httn

l,l,2-Tridiloorethaan

µgil
µg/L
µgil
µgil
µgil
µg/L

<0,10

0.01

ds l.2--0i<h1ootethet'1

µgil

<0,10

O.D7

tDns l,2-0kJ'dooretheen

<0,JO

0,07

Vinvlchlorld•

µg/L
µgil
µg/L
µg/L

Tetrachk>or'•thffn
1,1-0khlootet haan
1.2-Dkhloorethun
1,1,1-TrkhlOOfethaan

CKW(soml
Tribroommethaan

<0,10

0,07

0,1

<0,20

0.14

0, 2

<0,20

0,14

0,2

<0,10

0,07

0,1
0,1

1

204

400

0,01

150

300

0.01

65

130

2,5

<1,6
0,14

<0,10

0,07

0,2

0.01

<0,10

0,07

0,1

0.01

0,14

0,14

o.z

0,0 1

10

20

0,6

0,8

40,4

80

50

50

325

600

111-0khk>otethffn

µg/l
111/l

l,l·OkhloorpfOf>Hn

lllll

<0,20

0,14

l,Z·Dkhloorprop1an

µgil
l'&/l
µg/L

<0,20

0,14

l,3-Dkhloo<prop•an

40
900

<0,20

1,2-0khloorethenen (Som)factor O,7

Dkhloorp<opanen som factor 0.7

20
454

<0,20

0,14

0,42

0.42

630

s
10

Mlne"i.oli.
Mlnerole olie (CIO<.t2)

<10

Minerale olle (Cl6-C21)
Minerale otle (C21-C.30)
Minerale olie (C»OS)
Mlner•le otle (ClS-<:40)

µg/L
µg/l
µgil
µg/l
µg/L

<10
<10

7

11&/l

"10

7

Mln•ralo olle totoal(Cl0-C401

vgll

<50

35

Minerale olle (Cl2-C16)

<10
<15

10,5

Le end•
HJ

�,.,

....
.
"
..

·-·

_,

���

Ovtf�tnt•fVft)(ltwUrde

�..Aor�
�danOf,-•�$trttfwwde
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""
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Van:
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 11:12
Aan:
Onderwerp: RE: Prijsopgave verkennend bodemonderzoek

Blij e

Goedemorgen
Vaak hebben de verhoogde concentraties inderdaad een natuurlijke oorzaak of komt door een
tijdelijke oplossing in het grondwater door de verstoring vah het natuurlijk evenwicht.
De gemeten concentratie is echter ruim boven de interventiewaarde (= sterk verhoogd). Dit komt
niet heel vaak voor.
Wij zullen het advies/ overweging voor een herbemonstering wel opnemenin de rapportage.
Wat jullie er zelf verder mee doen is natuurlijk aan jullie zelf.
Ik zal proberen de rapportage z.s.m. af te ronden.
Met vriendelijke groet,

Projectleider Milieutechniek

http://www.wmr.nl 1 E.info@wmr.nf
KVK nr: 01043668 1 Btw nr: 004435205B01

1.
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248

19 FEB 2019

2250 AE Voorschoten
Betreft: zienswijze

Hegebeintum,15-2-2019

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik mijn zienswijze in inzake het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija
van 9 januari 2019 (uw kenmerk DGKE-W0/18204086}. Ik ben van mening dat het positieve
besluit voorbarig en met onterechte argumenten is genomen. Ik motiveer dit als volgt:

1.

Betreft de wijziging, zijnde verlenging en uitbreiding van het bestaande winningsplan

Ik ben van mening, dat uitbreiding en verlenging van de winning niet te rijmen valt met het
beleid om het gebruik van fossiele brandstoffen en dus ook aardgas terug te dringen in
verband met de bewezen klimaatverandering. Ik woon hier vlak bij de kust en maak mij
zorgen om de zeespiegelstijging. In dit speciale geval is de winning bovendien marginaal: van
maximaal ruim 200 miljoen m3 in 2021 aflopend naar wellicht 0 in 2040 (zie pag. 32 van de
aanvraag van de NAM}. Het valt niet uit leggen dat, gezien de klimaatdiscussie en de
energietransitie, een verhoging van de risico' s voor nog eens 20-30 jaar wordt geaccepteerd
voor een marginale bijdrage aan de aardgasbehoefte, die bovendien sterk zal afnemen.
2.

Betreft de risico's van bodemdaling en bodemtrillingen

Ik sluit mij geheel aan bij de bezwaren van het Wetterskip Fryslan ten aanzien van de risico's
van bodemdaling en bodemtrillingen. Het risico is nooit geheel afwezig en staat in geen
verhouding tot het nut van de verlenging en de uitbreiding van de winning. De
controlemetingen van de bodemdaling in 2018 zijn nog niet geopenbaard. Ik wil kennis
nemen van die metingen alvorens welk besluit dan ook genomen kan worden. Ik vind ook,
dat de beoordeling van mogelijke gebouwschade niet na toekenning van de vergunning door
de NAM moet worden gegeven (zie artikel 2 van het ontwerp-winningsbesluit), maar
voordat het definitieve besluit wordt genomen. Dat geldt ook voor het door de NAM op te
stellen plan. Ik heb die beoordeling en dat plan nodig voor een eventuele bezwaarprocedure
bij de Raad van State.
Voorts wijs ik u erop dat door bodemdaling de drainagebuizen van mijn akkerbouwpercelen
onder water komen te staan. Ten eerste zijn ze daardoor slechter te reinigen, daarnaast
werken ze minder. Het grootste risico is echter dat de aardappelen geteeld op mijn percelen
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besmet raken door oppervlaktewater, dat via de buizen onder het perceel loopt. Zodoende
kunnen de aardappelwortels oppervlaktewater tot zich nemen wat besmet is met de
bruinrotbacterie. Dit zal leiden tot algehele afkeuring van de partijen en een teeltstop van 3
jaar op het gehele bedrijf. U zult begrijpen dat ik deze schade niet zelf kan en wil dragen.
3.

Betreft de risico's voor de grondwaterkwaliteit

In de aanvraag van de NAM en het ontwerp-winningsbesluit is geen enkele aandacht
gegeven aan de risico's van contaminatie van het grondwater. De exploratie en
exploitatieactiviteiten rond Blija zijn al ongeveer 40 jaar gaande. Recente metingen bij de
Hegebeintumerdyk hebben extreme waarden van barium aangetoond: op 2-3 meter diepte
een gehalte van 820 microgram per liter. Dit is ruim boven wat in deze regio gebruikelijk is,
nl. rond 400-500, en ruim boven de officiële interventiewaarde van 625 microgram per liter
(zie bijlage, laatste pagina). Dit leidt er toe dat er geen grondwater gebruikt mag worden
voor beregening, dan wel voor het vee. De herkomst van deze extreme waarden is
vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij het boren van
winningsputten als smeer- dan wel afdichtmiddel. Bij deze verzoek ik u de NAM te
verplichten grondwaterkwalitetsonderzoek te doen in een straal van 5 km rondom de
winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat een beslissing kan worden
genomen op deze aanvraag.

4.

Betreft de waardedaling van onroerend goed

Om te beginnen verwijs ik naar punt 2 van deze brief. Daar komt bij, dat de uitbreiding van
de vergunning de toepassing van hydraulische stimulatie (fracking) betreft. Fracking heeft
een zeer negatieve reputatie. Daarbij is niet ter zake of daadwerkelijk fysieke schade wordt
veroorzaakt. De reputatie alleen is al voldoende om adspirant kopers van onroerend goed af
te schrikken. Dat is een gegeven waar bezitters van onroerend goed mee geconfronteerd
worden. Fracking is fracking, ook al wordt het niet permanent toegepast, zoals in dit geval.
De NAM dient deze waardedaling te (laten) taxeren, alvorens een definitief besluit op deze
aanvraag kan worden genomen.
Ik sluit mij bij de afwijzende standpunten van de provincie Friesland (brief van GS van 15 mei
2018) en het Wetterskip Fryslan (brief van 29 mei 2018) aan.

Hoogachtend,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248

19 FEB 2019

2250 AE Voorschoten

Betreft: Zienswijze

Marrum 18-02-2019
Geachte heer, mevrouw,
Mijn naam is

, akkerbouwer en in het bezit van een perceel landbouwgrond aan de rand

van Blija, kadastraal bekend Gemeente Blija, sectie I, nummers 251, 253, 255, 256 en 670 waar u van
plan bent om naar aardgas te boren.
Afbakening
Het ter inzage liggende plan behelst de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid.
De redenen voor het nieuwe winningsplan zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Blija
Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid, het aanboren van drie nieuwe putten, een actualisatie
van productie- en bodemdalings-voorspellingen en voorziene activiteiten {waaronder hydraulische
stimulatie om de productie in stand te houden).
Algemeen
Het landgebruik boven genoemde winningen is grotendeels agrarisch, hetgeen mij tot de conclusie
brengt dat in potentie er zowel voor de agrarische productie als voor de agrarische onroerende
goederen gevolgen zouden kunnen worden ervaren van de winning van gas in de ondergrond.
Kijkend naar de reacties/adviezen van lokale overheden en de wijze waarop in het voorliggende plan
met de door hen gemaakte opmerkingen wordt omgegaan, valt op dat het bagatelliseren van zorgen
als een rode draad door het document loopt. Ik vindt dat in het besluit onvoldoende blijk wordt
gegeven van het besef dat er onder burgers en boeren, gelet op de ontwikkelingen in Groningen, een
forse deuk is geslagen in het vertrouwen in partijen die verantwoordelijkheid dragen rond de winning
van aardgas.
Waterhuishouding en verzilting
In het winningsplan wordt aangegeven dat door gaswinning reeds 2 cm bodemdaling heeft
plaatsgevonden. TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen achten het aannemelijk dat de toekomstige
bodemdaling uit de drie Blija gasvelden nog 3 tot 4 cm zal bedragen. De totale bodemdaling door
gaswinning {en mogelijk natuurlijke daling) kan op het diepste punt van de bodemdalingskom rond
de 8,3 cm bedragen. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat het gebied dat met bodemdaling wordt
geconfronteerd in de loop der tijd groter wordt. Ondanks dat 8,3 cm fysiek een beperkt effect lijkt te
geven, is de agrarische sector over deze ontwikkeling zeer bezorgd. In dit gevoel wordt zij gesterkt
door de waarneming op pagina 20 van het besluit, waar wordt vastgesteld dat de bodemdaling van
8,3 centimeter niet verwaarloosbaar is. Daar denkt de sector ook zo over, omdat de effecten van
bodemdaling door de sector naar onze overtuiging ook gevoeld zullen worden. Niet alleen doordat
met die maaivelddaling een voor agrarische productie benodigde optimale waterhuishouding
mogelijk in het geding komt, maar ook omdat die bodem gerelateerde effecten ook zullen
doorwerken in de verzilting van de bodem. In het instemmingsbesluit wordt gesteld dat;

"Verzilting wordt voornamelijk veroorzaakt door zeespiegelstijging en grondwateronttrekkingen.
Bodemdaling door gaswinning kan verzilting versterken, maar omdat verzilting een gevolg is van
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meerdere oorzaken waaraan gaswinning slechts beperkt kan bijdragen worden in het winningsplan
geen voorschriften hieromtrent gesteld." Met de kennis die de afgelopen periode is ontwikkeld als
het gaat om verzilting en de ontwikkeling daarvan is dit wat mij betreft te kort door de bocht. De
wetenschappelijke onderbouwing van de stelling dat "gaswinning slechts beperkt kan bijdragen aan
verzilting" ontbreekt volgens mij. Het Wetterskip spreekt in haar advies van negatieve en
onomkeerbare effecten. Hierom zou het wat mij betreft wenselijk zijn dat er uit onderzoek en
monitoring wordt vastgesteld hoe het zit en in dit geval het beginsel wordt gehanteerd dat er een
effect kan zijn en de NAM zowel financieel als anderszins staat voor de gevolgen.
In lijn met de opmerkingen van het Wetterskip aangaande keringen, drooglegging en waterberging
wil ik langs deze weg ook nogmaals aandacht vragen voor waterhuishoudkundige consequenties die
mogelijk doorwerken naar het agrarisch belang. Dit betekent concreet dat ik pleit voor gedetailleerde
vaststelling van de nulsituatie in relatie tot maaiveldniveau en verzilting, alsmede monitoring van de
ontwikkelingen aangaande deze twee parameters.

Bodemtrilling
In de verschillende documenten die ter inzage liggen wordt aangegeven dat de kans op
schadeveroorzakende aardbevingen klein is. Ik vindt het lastig om te beoordelen hoe zaken zich
zullen ontwikkelen. Het moge echter duidelijk zijn dat de zorgen van agrarische ondernemers met
gebouwen en bouwwerken in het gebied, niet weggenomen worden met de opmerking dat het
allemaal wel mee zal vallen. Termen als vertrouwen en gevoel van veiligheid zijn in het geding. De
ervaring leert dat er in de bestaande winningsgebieden dikwijls grote zorgen leven over de
mogelijkheid van schade aan en waardevermindering van (met name) onroerende zaken ten gevolge
van gaswinning. Het is dan ook frustrerend om in de stukken te lezen dat er niet voor gekozen wordt
om de nulsituatie (desnoods steekproef gewijs) vast te leggen en zowel versnellingsmeters als
tiltmeters te installeren. Hiermee zou volgens het adagium van "meten is weten" objectief kunnen
worden vastgesteld of en in hoeverre de bodem beweegt als gevolg van de gaswinning.
Inzet van TILT meters
Burgers bevinden zich op het kante/punt dat ze naast de analyse van deskundigen ook graag een eigen oordeel
naast die van deskundigen willen kunnen leggen. Metingen die toegankelijk zijn voor meerdere partijen en
door meerdere partijen gedeeld worden, kunnen het verschil tussen beide oordelen in balans brengen. TILT
monitoren meten naast de grondversnelling de scheefstand op een bepaalde locatie. Ze kunnen ons op weg
helpen om ervaringen en kennis op te doen om een eventuele causaliteit te vermoeden of (in een later
stadium) te bevestigen. Daarnaast constateert LTO Noord dat banken en verzekeraars geïnteresseerd zijn in
risicoanalyses om in geval van investeringen bij klanten na te gaan of de aflossingen en afschrijvingen gelijke
pas houden met de waarde van het onderpand op langere termijn in relatie tot schade aan het pand door
bevingen. TILT monitoren zijn geschikt om deze risicoanalyse te ondersteunen. Naast het meten van
versnellingen (KNMI} moet ook de tilt/hoekverkanteling gemeten worden om de effecten van de bevingen te
kunnen aantonen. Met tiltsensoren kan daadwerkelijke ontstane schade worden meten. Deze meten
hoogfrequent met 100 tot 400 keer per seconde en op 1/25.000ste graad nauwkeurig en registreren telkens
weer, beving na beving, hoe op den duur huizen van positie veranderen. 1ïltsensoren kunnen ook een
sluimerende opbouw van schade inzichtelijk maken, lang voor dat deze voor het oog waarneembaar is. Naast
het meten van de versnelling is namelijk ook de positie van het huis - dus hoe het is 'teruggekomen'- na
bevingen, belangrijk. Er wordt niet gesteld dat het KNMI niet goed meet maar anders: er is meer behoefte aan
nauwkeurigheid en gerichtheid op schade/veiligheid. Doel moet zijn om met de diverse technieken en
specialisten te komen tot de Best Practice voor alle problematieken.
Ik vraag u in lijn met mijn opmerkingen om de nulsituatie vast te leggen en op grond van een met de
agrarische sector vast te stellen monitoringsplan, over te gaan tot zowel versnellingsmeters als
tiltmeters.

Schade en bewijslast
In het verlengde van het voorgaande opmerkingen verbaast het dat in relatie tot de afhandeling van
schade verwezen wordt naar de regels van burgerlijk recht. Ik acht het van groot belang dat vooraf
duidelijk geregeld wordt dat eventuele schadeclaims vlot en adequaat worden afgehandeld. En dat
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over de afhandeling van eventuele schade duidelijk gecommuniceerd wordt zodat getroffenen
maximaal worden ontzorgd. Ondanks het feit dat het hier om een winning gaat waar de impact in de
vorm van schade klein wordt geacht, ga ik er vanuit dat de omkering van de bewijslast binnen de
Mijnbouwwet van toepassing kan worden verklaard om daarmee een belangrijk deel van het
wantrouwen tegen gaswinning te kunnen wegnemen.
Toepassing van de route schadevergoeding via het Burgerlijk recht gaat uit van een duidelijk en direct
causaal verband in de relatie tussen gaswinning en schade. Dit terwijl uit praktijkvoorbeelden in
bijvoorbeeld de provincie Groningen blijkt dat de werkelijkheid veel gecompliceerder kan zijn. Ik ben
derhalve van mening dat u om die reden de omkering van bewijslast van toepassing moet verklaren;
zeker in geval wanneer u de motivering van de winningsvergunning vanuit nut en noodzaak mogelijk
wilt gaan maken. Ook in verband met de rechtsongelijkheid met winningsgebieden elders in het
noorden, vraag ik u over te gaan tot het van toepassing verklaren van omgekeerde bewijslast.

Hydraulisch stimuleren (fracking)
Om reden van het verhogen van de efficiëntie overweegt NAM ook voor deze winningen het
toepassen van hydraulische stimulatie. Het toepassen van dergelijke technieken gaat gepaard met
een aantal risico's, waarop SodM ook wijst in haar advies en het door haar verrichte onderzoek naar
250 putten waar fracking heeft plaatsgehad.

Deze risico's betreffen;
•

het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen;

•

het verlies van integriteit van de put;

•

het optreden van bevingen;

•

de blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën.

Zoals eerder betoogd vindt boven de gaswinning Blija agrarische productie plaats, sterker nog hier
wordt topkwaliteit voedsel geproduceerd. Om zeker te weten dat de kwaliteit van die productie of
de beelden die consumenten daar bij hebben, niet in het geding is, zou je die risico's moeten
uitsluiten. De enige valide manier om dat te doen is door af te zien van het gebruik van Fracking.
Zeker ook kijkend naar hoe nu de beoordeling van risico's van Fracking wordt doorgeschoven naar
een "lichte procedure" op een later moment, ben ik van mening dat ten principale van deze techniek
moet worden afgezien.
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Tot slot
Het mag duidelijk zijn dat ik als akkerbouwer tegen de verlenging van de bestaande gaswinning ben
en tegen uitbreiding van het gaswinningsgebied. Samengevat om de volgende redenen:
- Er wordt geen 0-meting uitgevoerd m.b.t. bodemdaling, verzilting en bodembeweging
- Er wordt niet op verzilting en bodembeweging gemonitord
-

Er is geen sprake van omgekeerde bewijslast

- Schade vergoeding door toepassing van het Burgerlijk recht is te kort door de bocht
-

Er wordt gebruik gemaakt van fracking om het gas te kunnen winnen

Ik hoop u met mijn zienswijze van dienst te zijn in het zoeken naar een afgewogen besluit en
daarmee een gedragen wijze van winnen van aardgas.

Hoogachtend,
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Zienswijze op voorgenomen uitbreiding gaswinning Blije e.o.

Onderwerp

Sint An naparochie, 18 februari 2019

Geachte heer Wiebes,

Als zienswijze op het ontwerp instemmingsbesluit voor het winningsplan Blija, willen wij als
woningcorporatie met een bezit van ca. 4000 woningen in het Noordwesten van Fryslän het volgende
naar voren brengen.
Als verhuurder van sociale huurwoningen hebben wij een grote opgave in het onderhoud en

verduurzamen van onze woningvoorraad. In onze regio spelen daarbij een aantal bijzondere aspecten
als gezinsverdunning, vergrijzing en krimp. Het moge duidelijk zijn dat de investeringen die wij in onze
woningvoorraad in 36 dorpen doen weloverwogen, passend in het volkshuisvestelijke beleid en vanuit
een strategische visie onderbouwd zijn. Belangrijk onderdeel in onze overwegingen is de mate waarin
wij het doel om C02 neutrale woningen te exploiteren, kunnen bereiken. Als v erantwoordelijk minister

zult u dit ongetwijfeld ondersteunen.
Momenteel wordt naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de gasvelden in Groningen en het
fei t dat nieuw te bouwen woningen geen gasaansluiting meer krijgen, door zeer veel partijen enorm

geïnvesteerd in alternatieven voor het gasgebruik. De komende jaren zal dit ongetwijfeld leiden tot het
afnemen van de behoefte aan gas. Wij wijzen u er op dat met deze afnemende behoefte, de weerstand
te g en het winnen van gas toeneemt. De

eerstan d tegen het uitbreiden van een bestaand

w

productieveld is zo mogelijk nog groter.

LBAN NL23 ABNA 0580 912000 K.v.K Leeuwarden 01032035 BlW-nummer 0030.60.986.601
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De Wadden maken sinds2009 onderdeel uit van het Unesco Werelderfgoed. Wonen Noordwest
Friesland vindt het daarom onbegrijpelijk dat er plannen worden gemaakt voor zowel zoutwinning als
gaswinning onder de Waddenzee. De oproep van de Waddenvereniging die op 7 februari jl. is
aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat, is
door vele partijen ondertekend. Ook wij hebben deze oproep ondertekend en zijn van mening dat niet
meer zou moeten worden geïnvesteerd in nieuwe of uitbreiding van bestaande velden en zeker niet
onder de Waddenzee.
Wij vinden dat er niet moet worden ingestemd met het verzoek van de NAM om de duur van het
vigerende winningsplan voor de velden in Blija te verlengen en om 3 nieuwe putten te mogen boren met
hydraulische stimulatie. Liever zagen wij dat het verzoek zoals dat is gedaan, zou worden afgekeurd en
dat in plaats daarvan uw beleid wordt gericht op het realiseren van de duurzame energietransitie. Wij
vragen ons bovendien af hoe het kan dat er door het Ministerie van Economische zaken en klimaat
wordt gesteld "minder productie uit het Groningenveld leidt niet tot meer productie uit de kleinere
velden", terwijl uit de informatie over het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Blija (te vinden op
www.nlog.ni/nieuws/ontwerp-instemmingsbesluit-winningsplann-bliia) klip en klaar blijkt dat door de
extra putten en het langer winnen van gas er wel degelijk veel meer gas gewonnen gaat worden. Daar
wordt tevens een ander criterium aangegeven om gas te winnen, namelijk dat het kabinet het aardgas
uit kleine velden wil winnen, waar en voor zover dit veilig kan. De burger wordt hiermee helaas weer op
het verkeerde been gezet, door het afgeven van dubbele boodschappen.
Mocht u dit dringende verzoek niet willen opvolgen, wijzen wij u op het volgende.
In2016 is door Friese overheden een manifest ondertekend over gas- en zoutwinning. In dit document
is aangegeven dat er aanhoudend en toenemend zorgen leven onder inwoners en bedrijven in deze
provincie. Wonen Noordwest Friesland onderschrijft dit manifest, evenals de Provincie Friesland, de
vereniging Friese Gemeenten en de Vereniging Friese Woningcorporaties. Ook wij hebben zorgen over
de veiligheid, de leefbaarheid en het behoud van de waarde van ons onroerende goed. Om die redenen
willen wij u dringend verzoeken rekening te houden met hetgeen in het manifest is aangeven m.b.t. de
onderdelen 'informatievoorziening en schade-procedures via één loket' en het doen van metingen van
de bodem en de opstallen in een winningsgebied.
Wij hebben kennis genomen van de brief van21december2018 van de Minister van Economische
Zaken en Klimaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. In deze brief wordt de
Kamer geïnformeerd over diverse zaken, o.a. over de voortgang van het landelijk schadeprotocol en de
evaluatie van nulmetingen aan gebouwen. Deze aspecten worden dus ook in het manifest benoemd.
Wij lezen in deze brief dat de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) werkt aan een voorstel
voor een uniform gedragen landelijk schadeprotocol en dat dit voorstel in maart2019 wordt verwacht.
Vooralsnog zijn wij er niet van overtuigd dat de voorstellen die gedaan zullen worden, kunnen leiden tot
beleid waarvoor in de omgeving waarin het gas gewonnen gaat worden voldoende draagvlak bestaat.
Wij zijn bovendien van mening dat de besluitvorming over de uitbreiding van de gaswinning in Blija pas
zou moeten plaatsvinden, nadat ook duidelijk is hoe de randvoorwaarden zoals het schadeprotocol en
het monitoren er uit gaat zien.
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Ander punt in deze brief is de melding die wordt gedaan over de beperkte waarde van de nulmeting en
uw voornemen om versnellingsmeters waar nodig en mogelijk (bij) te plaatsen. Wij denken dat het
plaatsen van versnellingsmeters een zeer goede ontwikkeling is, maar zijn daarnaast van mening dat het
plaatsen van o.a. TILT-meters nodig is. Er zijn in het verleden te veel schadezaken geweest die vanwege
vermeend "meerdaderschap" niet tot een oplossing kwamen. Wij verzoeken u dringend te bepalen dat,
indien de locatie in Blije uitgebreid mag worden, ook deze zogenaamde TILT-meters in het
winningsgebied Blija moeten worden geplaatst.
Resumerend
Wij zijn van mening dat het verzoek van de NAM om de gaswinningslocatie in Blije te mogen uitbreiden
zou moeten worden afgewezen, omdat dit in strijd is met de doelstellingen die in het kader van de
energietransitie worden nagestreefd. Indien het verzoek niet wordt afgewezen, verzoeken wij u
dringend rekening te houden met hetgeen in het manifest 'gas en zoutwinning' is bepaald ten aanzien
van een schadeprotocol, informatie en communicatie. Tot slot verzoeken wij u in dat geval te zorgen
voor het plaatsen van niet alleen versnellingsmeters, maar tevens TILT-meters te plaatsen in het gebied.
Hoogachtend,
Wonen Noordwest Friesland

, bestuurder
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 2482250 AE Voorschoten

19 FEB 2019

Melkveehouderij
Locaties te Reitsum en Ginnum
Telefoonnummer:

Datum:

15-02- 2019

Referentie:

Mobiel nummer

Betreft: zienswijze

Geachte heer, mevrouw,
Met het oog op de belangen van ons melkveebedrijf rond het projectgebied dienen wij hierbij een zienswijze in op
het "ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan Blija (provincie Friesland}".
De hierna volgende zienswijze is in nauw overleg met de afdeling Noardeast Fryslän van LTO Noord, alsmede de
daar gevestigde leden tot stand gekomen. Daar willen we graag bij aansluiten.
Afbakening
Het ter inzage liggende plan behelst de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid. De redenen
voor het nieuwe winningsplan zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija
Zuidoost en Blija-Zuid, het aanboren van drie nieuwe putten, een actualisatie van productie- en bodemdalings
voorspellingen en voorziene activiteiten (waaronder hydraulische stimulatie om de productie in stand te houden).
Algemeen
LTO Noord ziet aanleiding voor een zienswijze op dit instemmingsbesluit omdat in relatie tot dit besluit grote
agrarische belangen op het spel staan. Het landgebruik boven genoemde winningen is grotendeels agrarisch,
hetgeen ons tot de conclusie brengt dat in potentie er zowel voor de agrarische productie als voor de agrarische
onroerende goederen gevolgen zouden kunnen worden ervaren van de winning van gas in de ondergrond.
Kijkend naar de reacties/adviezen van lokale overheden en de wijze waarop in het voorliggende plan met de door
hen gemaakte opmerkingen wordt omgegaan, valt op dat het bagatelliseren van zorgen als een rode draad door
het document loopt. Wij vinden dat in het besluit onvoldoende blijk wordt gegeven van het besef dat er onder
burgers en boeren, gelet op de ontwikkelingen in Groningen, een forse deuk is geslagen in het vertrouwen in
partijen die verantwoordelijkheid dragen rond de winning van aardgas. Deze waarneming geeft ons reden om ons
met een zienswijze in de discussie te mengen en vanuit agrarisch perspectief een aantal zaken te adresseren.
Waterhuishouding en verzilting
In het winningsplan wordt aangegeven dat door gaswinning reeds 2 cm bodemdaling heeft plaatsgevonden. TNO
en het Staatstoezicht op de Mijnen achten het aannemelijk dat de toekomstige bodemdaling uit de drie Blija
gasvelden nog 3 tot 4 cm zal bedragen. De totale bodemdaling door gaswinning (en mogelijk natuurlijke daling)
kan op het diepste punt van de bodemdalingskom rond de 8,3 cm bedragen. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat
het gebied dat met bodemdaling wordt geconfronteerd in de loop der tijd groter wordt. Ondanks dat 8,3 cm fysiek
een beperkt effect lijkt te geven, is de agrarische sector over deze ontwikkeling zeer bezorgd. In dit gevoel wordt
zij gesterkt door de waarneming op pagina 20 van het besluit, waar wordt vastgesteld dat de bodemdaling van
8,3 centimeter niet verwaarloosbaar is. Daar denkt de sector ook zo over, omdat de effecten van bodemdaling
door de sector naar onze overtuiging ook gevoeld zullen worden. Niet alleen doordat met die maaivelddaling een
voor agrarische productie benodigde optimale waterhuishouding mogelijk in het geding komt, maar ook omdat die
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bodem gerelateerde effecten ook zullen doorwerken in de verzilting van de bodem. In het instemmingsbesluit
wordt gesteld dat;
"Verzilting wordt voornamelijk veroorzaakt door zeespiegelstijging en grondwateronftrekkingen. Bodemdaling
door gaswinning kan verzilting versterken, maar omdat verzilting een gevolg is van meerdere oorzaken waaraan
gaswinning slechts beperkt kan bijdragen worden in het winningsplan geen voorschriften hieromtrent gesteld."
Met de kennis die de afgelopen periode is ontwikkeld als het gaat om verzilting en de ontwikkeling daarvan is dit
wat ons betreft te kort door de bocht. De wetenschappelijke onderbouwing van de stelling dat "gaswinning slechts
beperkt kan bijdragen aan verzilting" ontbreekt volgens ons. Het Wetterskip spreekt in haar advies van negatieve
en onomkeerbare effecten. Hierom zou het wat ons betreft wenselijk zijn dat er uit onderzoek en monitoring
wordt vastgesteld hoe het zit en in dit geval het beginsel wordt gehanteerd dat er een effect kan zijn en de NAM
zowel financieel als anderszins staat voor de gevolgen.
In lijn met de opmerkingen van het Wetterskip aangaande keringen, drooglegging en waterberging wil LTO Noord
langs deze weg ook nogmaals aandacht vragen voor waterhuishoudkundige consequenties die mogelijk
doorwerken naar het agrarisch belang. Dit betekent concreet dat wij pleiten voor gedetailleerde vaststelling van
de nulsituatie in relatie tot maaiveldniveau en verzilting, alsmede monitoring van de ontwikkelingen aangaande
deze twee parameters.

Bodemtrilling
In de verschillende documenten die ter inzage liggen wordt aangegeven dat de kans op schadeveroorzakende
aardbevingen klein is. Wij vinden het lastig om te beoordelen hoe zaken zich zullen ontwikkelen. Het moge echter
duidelijk zijn dat de zorgen van agrarische ondernemers met gebouwen en bouwwerken in het gebied, niet
weggenomen worden met de opmerking dat het allemaal wel mee zal vallen. Termen als vertrouwen en gevoel
van veiligheid zijn in het geding. De ervaring leert dat er in de bestaande winningsgebieden dikwijls grote zorgen
leven over de mogelijkheid van schade aan en waardevermindering van (met name) onroerende zaken ten
gevolge van gaswinning. Het is dan ook frustrerend om in de stukken te lezen dat er niet voor gekozen wordt om
de nulsituatie {desnoods steekproefgewijs) vast te leggen en zowel versnellingsmeters als tiltmeters te
installeren. Hiermee zou volgens het adagium van "meten is weten" objectief kunnen worden vastgesteld of en in
hoeverre de bodem beweegt als gevolg van de gaswinning.
Inzet van TILT meters
Burgers bevinden zich op het kantelpunt dat ze naast de analyse van deskundigen ook graag een eigen
oordeel naast die van deskundigen willen kunnen leggen. Metingen die toegankelijk zijn voor meerdere
partijen en door meerdere partijen gedeeld worden, kunnen het verschil tussen beide oordelen in balans
brengen. TILT monitoren meten naast de grondversnelling de scheefstand op een bepaalde locatie. Ze
kunnen ons op weg helpen om ervaringen en kennis op te doen om een eventuele causaliteit te vermoeden of
(in een later stadium) te bevestigen. Daarnaast constateert LTO Noord dat banken en verzekeraars
geïnteresseerd zijn in risicoanalyses om in geval van investeringen bij klanten na te gaan of de aflossingen en
afschrijvingen gelijke pas houden met de waarde van hef onderpand op langere termijn in relatie tot schade
aan het pand door bevingen. TILT monitoren zijn geschikt om deze risicoanalyse te ondersteunen. Naast het
meten van versnellingen (KNMI) moet ook de tiltlhoekverkanteling gemeten worden om de efe
f cten van de
bevingen te kunnen aantonen. Met tiltsensoren kan daadwerkelijke ontstane schade worden meten. Deze
meten hoogfrequent met 100 tot 400 keer per seconde en op 1125.000ste graad nauwkeurig en registreren
telkens weer, beving na beving, hoe op den duur huizen van positie veranderen. Tiltsensoren kunnen ook een
sluimerende opbouw van schade inzichtelijk maken, lang voor dat deze voor het oog waarneembaar is. Naast
het meten van de versnelling is namelijk ook de positie van het huis - dus hoe het is 'teruggekomen'- na
bevingen, belangrijk. Er wordt niet gesteld dat het KNMI niet goed meet maar anders: er is meer behoefte aan
nauwkeurigheid en gerichtheid op schade/veiligheid. Doel moet zijn om met de diverse technieken en
s ecialisten te komen tot de Best Practice voor affe roblematieken.
Wij vragen u in lijn met onze opmerkingen om de nulsituatie vast te leggen en op grond van een met de
agrarische sector vast te stellen monitoringsplan, over te gaan tot zowel versnellingsmeters als tiltmeters.

Schade en bewijslast
In het verlengde van het voorgaande opmerkingen is er onder de overige burgers, maar ook onder de agrarische
ondernemers frustratie over het feit dat in relatie tot de afhandeling van schade verwezen wordt naar de regels
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van burgerlijk recht. Wij achten het, van groot belang dat vooraf duidelijk geregeld wordt dat eventuele
schadeclaims vlot en adequaat worden afgehandeld. En dat over de afhandeling van eventuele schade duidelijk
gecommuniceerd wordt zodat getroffenen maximaal worden ontzorgd. Ondanks het feit dat het hier om een
winning gaat waar de impact in de vorm van schade klein wordt geacht, gaan wij er vanuit dat de omkering van
de bewijslast binnen de Mijnbouwwet van toepassing kan worden verklaard om daarmee een belangrijk deel van
het wantrouwen onder de bevolking tegen gaswinning te kunnen wegnemen.
Toepassing van de route schadevergoeding via het Burgerlijk recht gaat uit van een duidelijk en direct causaal
verband in de relatie tussen gaswinning en schade. Dit terwijl uit praktijkvoorbeelden in bijvoorbeeld de provincie
Groningen blijkt dat de werkelijkheid veel gecompliceerder kan zijn. Wij zijn derhalve van mening dat u om die
reden de omkering van bewijslast van toepassing moet verklaren; zeker in geval wanneer u de motivering van de
winningsvergunning vanuit nut en noodzaak mogelijk wilt gaan maken. Ook in verband met de rechtsongelijkheid
met winningsgebieden elders in het noorden, vragen wij u over te gaan tot het van toepassing verklaren van
omgekeerde bewijslast.

Hydraulisch stimuleren (fracki ng)
Om reden van het verhogen van de efficiëntie overweegt NAM ook voor deze winningen het toepassen van
hydraulische stimulatie. Het toepassen van dergelijke technieken gaat gepaard met een aantal risico's, waarop
SodM ook wijst in haar advies en het door haar verrichte onderzoek naar 250 putten waar fracking heeft
plaatsgehad.
Deze risico's betreffen;
•

het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen;

•

het verlies van integriteit van de put;

·het optreden van bevingen;
•

de blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën.

Zoals eerder betoogd vindt boven de gaswinning Blija agrarische productie plaats, sterker nog hier wordt
topkwaliteit voedsel geproduceerd. Om zeker te weten dat de kwûliteit van die productie of de bee!den die
consumenten daar bij hebben, niet in het geding is, zou je die risico's moeten uitsluiten. De enige valide manier
om dat te doen is door af te zien van het gebruik van Fracking. Zeker ook kijkend naar hoe nu de beoordeling
van risico's van Fracking wordt doorgeschoven naar een "lichte procedure" op een later moment, zijn wij van
mening dat ten principale van deze techniek moet worden afgezien.

Tot slot

Het mag duidelijk zijn dat de agrarische sector tegen de verlenging van de bestaande gaswinning is en tegen
uitbreiding van het gaswinningsgebied. Samengevat om de volgende redenen:
Er wordt geen 0-meting uitgevoerd m.b.t. bodemdaling, verzilting en bodembeweging
Er wordt niet op verzilting en bodembeweging gemonitord
Er is geen sprake van omgekeerde bewijslast
Schade vergoeding door toepassing van het Burgerlijk recht is te kort door de bocht
Er wordt gebruik gemaakt van fracking om het gas te kunnen winnen
Wij hopen u met onze zienswijze van dienst te zijn in het zoeken naar een afgewogen besluit en daarmee een
gedragen wijze van winnen van aardgas.

Hoogachtend,
Namens Melkveehouderij

?
157 van 182

0029

19 FEB 2019
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 2482250 AE Voorschoten

Datum: 18-02-2019

Betreft: zienswijze

Geachte heer, mevrouw,
Met het oog op onze belangen in en rond het projectgebied dienen wij hierbij een zienswijze in op het "ontwerp
instemmingsbesluit op het winningsplan Blija (provincie Friesland)".

Afbakening
Het ter inzage liggende plan behelst de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid. De redenen
voor het nieuwe winningsplan zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija
Zuidoost en Blija-Zuid, het aanboren van drie nieuwe putten, een actualisatie van productie- en bodemdalings
voorspellingen en voorziene activiteiten (waaronder hydraulische stimulatie om de productie in stand te houden).
Algemeen
Wij zien aanleiding voor een zienswijze op dit instemmingsbesluit omdat in relatie tot dit besluit grote agrarische
belangen op het spel staan. Het landgebruik boven genoemde winningen is grotendeels agrarisch, hetgeen ons tot
de conclusie brengt dat in potentie er zowel voor de agrarische productie als voor de agrarische onroerende
goederen gevolgen zouden kunnen worden ervaren van de winning van gas in de ondergrond.
Kijkend naar de reacties/adviezen van lokale overheden en de wijze waarop in het voorliggende plan met de door
hen gemaakte opmerkingen wordt omgegaan, valt op dat het bagatelliseren van zorgen als een rode draad door
het document loopt. Wij vinden dat in het besluit onvoldoende blijk wordt gegeven van het besef dat er onder
burgers en boeren, gelet op de ontwikkelingen in Groningen, een forse deuk is geslagen in het vertrouwen in
partijen die verantwoordelijkheid dragen rond de winning van aardgas. Deze waarneming geeft ons reden om ons
met een zienswijze in de discussie te mengen en vanuit agrarisch perspectief een aantal zaken te adresseren.
Waterhuishouding en verzilting
In het winningsplan wordt aangegeven dat door gaswinning reeds 2 cm bodemdaling heeft plaatsgevonden. TNO
en het Staatstoezicht op de Mijnen achten het aannemelijk dat de toekomstige bodemdaling uit de drie Blija
gasvelden nog 3 tot 4 cm zal bedragen. De totale bodemdaling door gaswinning (en mogelijk natuurlijke daling)
kan op het diepste punt van de bodemdalingskom rond de 8,3 cm bedragen. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat
het gebied dat met bodemdaling wordt geconfronteerd in de loop der tijd groter wordt. Ondanks dat 8,3 cm fysiek
een beperkt effect lijkt te geven. zijn wij over deze ontwikkeling zeer bezorgd. In dit gevoel worden wij gesterkt door
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de waarneming op pagina 20 van het besluit, waar wordt vastgesteld dat de bodemdaling van 8,3 centimeter niet
verwaarloosbaar is. Daar denken wij ook zo over, omdat de effecten van bodemdaling door de sector naar onze
overtuiging ook gevoeld zullen worden. Niet alleen doordat met die maaivelddaling een voor agrarische productie
benodigde optimale waterhuishouding mogelijk in het geding komt, maar ook omdat die bodem gerelateerde
effecten ook zullen doorwerken in de verzilting van de bodem. In het instemmingsbesluit wordt gesteld dat;

"Verzilting wordt voornamelijk veroorzaakt door zeespiegelstijging en grondwateronttrekkingen. Bodemdaling door
gaswinning kan verzilting versterken, maar omdat verzilting een gevolg is van meerdere oorzaken waaraan
gaswinning slechts beperkt kan bijdragen worden in het winningsplan geen voorschriften hieromtrent gesteld.• Met
de kennis die de afgelopen periode is ontwikkeld als het gaat om verzilting en de ontwikkeling daarvan is dit wat
ons betreft te kort door de bocht. De wetenschappelijke onderbouwing van de stelling dat "gaswinning slechts
beperkt kan bijdragen aan verzilting" ontbreekt volgens ons. Het Wetterskip spreekt in haar advies van negatieve
en onomkeerbare effecten. Hierom zou het wat ons betreft wenselijk zijn dat er uit onderzoek en monitoring wordt
vastgesteld hoe het zit en in dit geval het beginsel wordt gehanteerd dat er een effect kan zijn en de NAM zowel
financieel als anderszins staat voor de gevolgen.
In lijn met de opmerkingen van het Wetterskip aangaande keringen, drooglegging en waterberging willen wij langs
deze weg ook nogmaals aandacht vragen voor waterhuishoudkundige consequenties die mogelijk doorwerken
naar het agrarisch belang. Dit betekent concreet dat wij pleiten voor gedetailleerde vaststelling van de nulsituatie in
relatie tot maaiveldniveau en verzilting, alsmede monitoring van de ontwikkelingen aangaande deze twee
parameters.

Bodemtrilling
In de verschillende documenten die ter inzage liggen wordt aangegeven dat de kans op schadeveroorzakende
aardbevingen klein is. Wij vinden het lastig om te beoordelen hoe zaken zich zullen ontwikkelen. Het moge echter
duidelijk zijn dat de zorgen van ons als agrarische ondernemers met gebouwen en bouwwerken in het gebied, niet
weggenomen worden met de opmerking dat het allemaal wel mee zal vallen. Termen als vertrouwen en gevoel van
veiligheid zijn in het geding. De ervaring leert dat er in de bestaande winningsgebieden dikwijls grote zorgen leven
over de mogelijkheid van schade aan en waardevermindering van (met name) onroerende zaken ten gevolge van
gaswinning. Het is dan ook frustrerend om in de stukken te lezen dat er niet voor gekozen wordt om de nulsituatie
(desnoods steekproef gewijs) vast te leggen en zowel versnellingsmeters als tiltmeters te installeren. Hiermee zou
volgens het adagium van "meten is weten" objectief kunnen worden vastgesteld of en in hoeverre de bodem
beweegt als gevolg van de gaswinning.

Inzet van TILT meters
Burgers bevinden zich op het kante/punt dat ze naast de analyse van deskundigen ook graag een eigen oordeel
naast die van deskundigen willen kunnen leggen. Metingen die toegankelijk zijn voor meerdere partijen en door
meerdere partijen gedeeld worden, kunnen het verschil tussen beide oordelen in balans brengen. TILT
monitoren meten naast de grondversnelling de scheefstand op een bepaalde locatie. Ze kunnen ons op weg
helpen om eNaringen en kennis op te doen om een eventuele causaliteit te vermoeden of (in een later stadium)
te bevestigen. Daarnaast constateert LTO Noord dat banken en verzekeraars geïnteresseerd zijn in
risicoanalyses om in geval van investeringen bij klanten na te gaan of de aflossingen en afschrijvingen gelijke
pas houden met de waarde van het onderpand op langere termijn in relatie tot schade aan het pand door
bevingen. TILT monitoren zijn geschikt om deze risicoanalyse te ondersteunen. Naast het meten van
versnellingen (KNMI) moet ook de tiltlhoekverkanteling gemeten worden om de effecten van de bevingen te
kunnen aantonen. Met tiltsensoren kan daadwerkelijke ontstane schade worden meten. Deze meten
hoogfrequent met 100 tot 400 keer per seconde en op 1125.000ste graad nauwkeurig en registreren telkens
weer, beving na beving, hoe op den duur huizen van positie veranderen. Tiltsensoren kunnen ook een
sluimerende opbouw van schade inzichtelijk maken, lang voor dat deze voor het oog waarneembaar is. Naast
het meten van de versnel/in is namelïk ook de ositie van het huis - dus hoe het is 'teru ekomen'- na
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bevingen, belangrijk. Er wordt niet gesteld dat het KNMI niet goed meet maar anders: er is meer behoefte aan
nauwkeurigheid en gerichtheid op schade/veiligheid. Doel moet zijn om met de diverse technieken en
te komen tot de Best Practice voor alleproblematieken.
special sten
i
Wij vragen u in lijn met onze opmerkingen om de nulsituatie vast te leggen en op grond van een met de agrarische
sector vast te stellen monitoringsplan, over te gaan tot zowel versnellingsmeters als tiltmeters.

Schade en bewijslast
In het verlengde van het voorgaande opmerkingen is er onder de overige burgers, maar ook onder de agrarische
ondernemers frustratie over het feit dat in relatie tot de afhandeling van schade verwezen wordt naar de regels
van burgerlijk recht. Wij achten het, van groot belang dat vooraf duidelijk geregeld wordt dat eventuele
schadeclaims vlot en adequaat worden afgehandeld. En dat over de afhandeling van eventuele schade duidelijk
gecommuniceerd wordt zodat getroffenen maximaal worden ontzorgd. Ondanks het feit dat het hier om een
winning gaat waar de impact in de vorm van schade klein wordt geacht, gaan wij er vanuit dat de omkering van de
bewijslast binnen de Mijnbouwwet van toepassing kan worden verklaard om daarmee een belangrijk deel van het
wantrouwen onder de bevolking tegen gaswinning te kunnen wegnemen.
Toepassing van de route schadevergoeding via het Burgerlijk recht gaat uit van een duidelijk en direct causaal
verband in de relatie tussen gaswinning en schade. Dit terwijl uit praktijkvoorbeelden in bijvoorbeeld de provincie
Groningen blijkt dat de werkelijkheid veel gecompliceerder kan zijn. Wij zijn derhalve van mening dat u om die
reden de omkering van bewijslast van toepassing moet verklaren; zeker in geval wanneer u de motivering van de
winningsvergunning vanuit nut en noodzaak mogelijk wilt gaan maken. Ook in verband met de rechtsongelijkheid
met winningsgebieden elders in het noorden, vragen wij u over te gaan tot het van toepassing verklaren van
omgekeerde bewijslast.

Hydraulisch stimuleren (fracking)
Om reden van het verhogen van de efficiëntie overweegt NAM ook voor deze winningen het toepassen van
hydraulische stimulatie. Het toepassen van dergelijke technieken gaat gepaard met een aantal risico's, waarop
SodM ook wijst in haar advies en het door haar verrichte onderzoek naar 250 putten waar fracking heeft
plaatsgehad.
Deze risico's betreffen;
•

het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen;

•

het verlies van integriteit van de put;
het optreden van bevingen;

•

de blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën.

•

Zoals eerder betoogd vindt boven de gaswinning Blija agrarische productie plaats, sterker nog hier wordt
topkwafüeit voedsel geproduceerd. Om zeker te weten dat de kwaliteit van die productie of de beelden die
consumenten daar bij hebben, niet in het geding is, zou je die risico's moeten uitsluiten. De enige valide manier
om dat te doen is door af te zien van het gebruik van Fracking. Zeker ook kijkend naar hoe nu de beoordeling van
risico's van Fracking wordt doorgeschoven naar een "lichte procedure· op een later moment. zijn wij van mening
dat ten principale van deze techniek moet worden afgezien.

Tot slot
Het mag duidelijk zijn dat de agrarische sector tegen de verlenging van de bestaande gaswinning is en tegen
uitbreiding van het gaswinningsgebied. Samengevat om de volgende redenen:
Er wordt geen 0-meting uitgevoerd m.b.t. bodemdaling, verzilting en bodembeweging
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Er wordt niet op verzilting en bodembeweging gemonitord
Er is geen sprake van omgekeerde bewijslast
Schade vergoeding door toepassing van het Burgerlijk recht is te kort door de bocht
Er wordt gebruik gemaakt van fracking om het gas te kunnen winnen
Wij hopen u met onze zienswijze van dienst te zijn in het zoeken naar een afgewogen besluit en daanmee een
gedragen wijze van winnen van aardgas.

Hoogachtend,

4
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Aan: Ministerie van Economische zaken en klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Z 0 FEB 2019

Hegebeintum, 18 februari 2019.

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze maken wij bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van de gaswinning in Blija. Wij
voorzien schade aan onze woning door bodemdaling en door trillingen. Bovendien zal onze woning 111
waarde dalen vanwege de gevolgen van 'fracking'.
We hopen dan ook ten zeerste dat de voorgenomen uitbreiding niet door zal gaan.

Hoogachtend,
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Holwerd 17-01-2019
Thema: zienswijze winningsplan Blija
Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

2 0 FEB 101Q

Geachte Dhr. Wiebes,
Nadat wij via social media ten gehore kregen dat er in het gebied Blija
Zuid-Oost gas werd gewonnen en uitgebreid wordt, hebben we ons
tijdens de info avond laten voorlichten.
Ten eerste wisten we absoluut niet dat er al gas gewonnen werd in deze
regio Blija zuid oost. Al vanaf 2012. En al zeker niet dat deze productie
tot 2050 gehandhaafd blijft .
Ten tweede hebben wij al schade van september 2016. De NAM hebben
we destijds hiervoor aangeklaagd. Maar er was geen causaal verband
omdat de winning hier niet plaats vond. Na gedegen onderzoek heeft
Wetterskip ook op hun terrein geen causaal verband kunnen aantonen
ivm scheuren in muren en vloer ( bodemdaling tengevolge van
grondwaterstand)
Na gedeeltelijke renovatie zijn er weer scheurtjes te herkennen.
Al die tijd wisten wij niets van gaswinning in ons gebied.
Zienswijze:
+eisen
.

-

Wij zijn tegen Fracking methode omdat niet bekend is wat de
gevolgen zijn op lange termijn.

- Ondergetekende willen dat schade, aan huis, die er nu al is en de
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toekomstige schade ruimhartig wordt vergoedt door de NAM.
- Omgedraaide bewijslast, zelfde rechten als inwoners Groningen.
- We wonen in Unesco erfgoed gebied waar dergelijke gaswinningen
gestopt moeten worden
- Velen met ons zijn angstig ivm met de schade die aan onze dijken
zullen komen, enerzijds door stijging zeespiegel anderzijds door
bodemdaling gaswinning .
-

Ernstige twijfels aan de meetgegevens en dergelijke van NAM en
TNO ( lees onderzoeken van dhr. A. Houtenbos )

- Jaarlijks monitoren en gegevens openbaar publiceren van
bodemdaling.
- Vereffenen waardedaling huis .

Ten derde de geschatte bodemdaling bij gas winning is een
theoretische schatting. We weten hoe het Groningen is vergaan.

Vriendelijke groet,
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Stil:hting Bodè111bc,..,c�i11g Frie'.'>lanJ Ju11 uük huur rm\olgcmk 1ièn:mij1.e naar \Oren
brengen. en \Cr1oek1 u dan ook deze 1.i1.:n�,-.ij1.en o\er Le nl!mt:n en het voorgenomen
ontwerp-\\ inningsplan Blija aan te pa!>scn. Oc zicnswij7c 1.al uiteen \Vorden gezet conform
<lc hootälijnen 1oab de1e in het llnl\.\Crp-instl!rnmingshesluit \\.Orden aangehouden.

Planmatig beheer
De \\Înning�pc1\:cntages ':ipcc1fick \01.ir de drie pro<luc.:tieproiiclcn ron<lom Blija \ariën.:n
enorm.
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''or<lt

uitgegaan

\OOr

h1.:t

gas\eld

Blijn-Femerdcra<liel

van

een

winningspen.:cntagè tus�cn de �51lto en 40°,o. \'OOr het gas \.dd Blija-/uidoost tussen de 23%
en 6J0,o en voor het gasn��l<l Bli1. a-/.uid IUS!>cn de 16-28%. DcLe wmningspercentages 1ijn
luag. ;elf!-. i11<l1en

l'I

uitgegaan 'rnrdl

hel gasn:l<l Blija-luid. maar ook

\Uil

mm

hel meest optim1s1i-.chc !>Ccnario, voor met name

<lc am.kn: gasYeldcn. De Mi11i-;tcr lijkt niet uit te

gaan van <le mog.dijkhci<l dal hel lage productieprolicl 'an toepassing. zou kunnen 1ijn: in
dat ge\al "ordt er namdijk re-.pcctien:lijk slechts �5° ''· 23°,o en 16% gas ge\\onnt>n. 1elfs
indien l.!r gebruik \\Ordt gemaakt van hydraulische stimulatie.

nog daargelaten of

h)draulische -;1imulatie daad\\l.'r!..dijk \oor l.!en hoger \\inningsperccnlage 1al 1orgcn.

Dc Minister geeft niet \.\U<trom het belang' an 16°/o ''"'aardcr \.\.cegt dan <lc 100% lasten die
onrn onen<lcn en an<lcrc.: belanghebbenden en an:n.

Daarbij is hct toepassen \an h� <lruul1schc -;timulatic risico \ol en slecht 'oor mens en
milieu. Doordat er -.lcchts 1cs \\eken \ooralgaand aan dc s1imula1icwcrkzaamhcden ccn
wcri..programma behoeft te \.\.orden ingc<licnd. L.al hel loc1.icht op dc1.c \\Crkmamheden dan
ook nii:t voldoi:ndc zijn. Daarbij is het sh.:chts uan de SodM om hel werkprogramma te
heoorJclt.:n. en kan <lerhahc nkl \\Or<lcn gctoctsl or tic SodM dc1e bcoorJclingjuist heeft
uitgc\ocrd. lk uniforn1e \Ol1rberei<lingsproccdurc ''-ürdl hicrdoor niet gevolgd. en er is
get.:n inspraakmogclijkhei<l voor omwonenden. (dcccntrald overheden. TNO. Tchh or de
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Dl.! Stich1ing L3odcmbewcging /.ict niet tn waarom er überhaupt ga� <lient te \\Orden
gl!wonnt:n rond0111 l31iju. nu tk in-,panningcn \an Je NAM. het negatie\ e dTect \an c.lc
hydraulische slimulati1.: en het ongemak vun Je be,..,oners niet OP\\.Cgcn tegen het lage
winning�rcrccntagc�. Indien de Minister '"d instemt met hel \vinningsbcsluit. dient er in
ieder geval een \Olh.:dig winningsplan opgesteld Ic 1ijn. inclusid'het -werkprogramma met
betrekking lot de hydraulische stimulatie. danwel een O\erigc procedure rondom d�
hydraulische stimulatie die met \OIJot:ndc \\aarborgcn is omkleed voor omwoncmkn en
andere belanghebbenden. 1 C\cns dienen onrnoncmkn en ovt:rigi: betroHencn open, tijdig
en 'olkdig geï11fom1cerd te worden met betrekking tot het \\.erkprogramma.

Bodemdaling
Met betn.:l,.king 101 de bouemuuling \\urdt in het v"inningsplan \an de NJ\M aangegeven
<lat sinds 1987 de bodemdaling ell,.c 5 jaar gemeten wordt en dat de meest recente meting
in 201J \\as. hetgeen te,cns <loor de �1inis1er is overgenomen bij de heoordeling van de
hodcmJaling. 1 r h1.:cft in 2018 echter een nicu\\è meting plaatsgevom.lcn. \\:lkc
't
mee

v.

nu

niet

ordi genomen hij de beoordeling omtrent de bodemdaling. Me<le geld op het lt:it dat

di.: 'erschillcndc partijen. 1oals de fNO en de NJ\M het nie1 eens l'.ijn over de te vel"\.\. achten
bDJemdaling. dient de nieu\.\.e meting in ic(kr ge\al mee te \\ordi.:n genomen in de
beoordeling.

teneinde

een

Jui<ldijk

uitgangspunt

11::

creëren

\\aarom1n.:nL

het

instcrnmingsbcsluit winningsplan "ordt genomen, 7oab ook de Mijnraad adviseert dat er
duidel ijkhcid dient te !,.omen on:r lk· ma:\ imaal 'cl'\.\.achle bodemdaling. aangezkn een
bm.lcm<luling \U
' 11 8.J cm uhsoluut nict 'cn>v:rnrlooshaar is.

üaarnaa�t hcdl de Sodt\1 aungcgc\en Jat indien de gemeten bodemdaling. wdkc <lc meting
'un decembL'r 2018 dan\\d toel,.omstigc metingen kunnen 1ijn. buiten de vcrnach1e
bundbrccJte luupt de l\lf\M het

\\

inningl)rlan

aan

moet pa�sen or de productie moel

\'crmindcrcn.
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01: Minist1:r is op bovengenoemde advie1.en in de beoordeling niet in gegaan. De Minister
geen uan dal de meest recente mding in 20 l J is uitgevoerd. Dil is onjuist. De meest recente
rm:ling is in 20 l 8 uiL�cvocrd. en dient dcrhahe \\ordl!n meegenomen in de besluit\ orming.
Daarnaast geeft de Minister niet aan of er consequenties 1.ijn indien de metingen

\t111

december 2018 dan wel toàornstigc metingen buiten de verwachte bandbreedte lopen. en
\"'at dc/c L:Ol1'>t:quentie5 inhouden. De �odM geeft aan dat de NAM in dit geval het
\\inn1ngsplan aan moel passi..:n of dl' productie mod vcrminden:n. hr..:1gccn de Stich1ing
Bodcmoe\\t:ging 1 riesland Lt:\l:ns graag 1n hr..:1 1ns1emmingsbesluil terug
tl:'\ cns

v.

il 1.icn. \vaarbij

duidclijk dient te v.ordt omschn.! \ en hóe het winningsplan dan moeten worden

aangepast en in ''d!..c male de pro<lw.:tie dient te worden \'Cnninder<l.

Bodemtrilling
De Minister heeft aangegeven dat de !..ans op schade door bodemdaling of boc.kmtrillingcn
�crnaarloosbaar is. althans. zo stelt de Minister hij li.in beoordeling O\'er de Schade door
bodembeweging ( §

5.4). BiJ /ljn bcoordd1ng omtrent de bodemtrilling wordt aangegeven

dal t:r t:en gering1: kans

1s

op een ho<lcmlrilling. ! let gaal hier echter om een kans

\'aJl

01..' ring Of \t�l'\\U<!rloosbaar lijkt dil pc1TC11lagt' niet te kunnen worden genoemd (zie

19%.

bijlage

J ).

Stichting 80tkmbewcging hiesland \'Crmckt dan ook met klem aan de Minister om het
gcbruil.. van tilt-meter:. te \Crplichtcn. Dt: l\.linistcr gel!f"t aan dat er op <lil mornt!nl boven
het Uroningcn gas\'eld een proef met tilt-meters \\ordt uitgevoerd en er geen aanleiding is
om ook een dergelijke proef uit te rollen bo\en !..leine velden

t.oals

BI ij a. Opmcrkdij!...

want de..: Ministl'r maakt telkens het onderscheid lussen Groningen en Bliju, waardoor Je
situatie \an Blija niet op et.:n lijn kan V\orc.kn gesteld met de situatie in Uroningen. Nu het
gaat om ht:t plaals1.:n van til1-1m:1crs gcdt Je Minister t:chtcr

aan

dat er al een proc!f loopt

in Groningen. en Jat er daarom geen aankiding i!> om d1.;.lc ook' ai1 toepassing te laten 1.ijn
in Blija.
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De Minister geen aan dat er. in<licn daartoe later aanleiding bestaat, alsnog tilt-meters
kunm:n v.orden geplaatst. Dit betekent echter dat ·de aanleiding' dan al is geweest, hetgeen
door tilt-meters daarom niet meer geregistreerd !... an worden. 13ocJcmtrillingen dienen echter
vanaf het begin gcmonilord te \\'Orden door middel

van

lilt-meters. De proef die daarbij in

Groningcn worJt gehouden staat daar volledig los van. Stichting Bodembeweging
hicsland /.iet dan ook nil!l in waarom er in Blija geen tilt-meters kunnen worden geplaatst.

Schade door bodembt•wcgin�
Met bctn.:U,ing tolt!\ cntuck schm.k h1..·cf't Jc N1\I\1 aangegt:\ en Jat 1ij de\ crplichting heeft
die schaJe te vergoedcn. 011dai1k:-. de ::ith ic:1e11

\<lil

de gemeenten Dongeradeel en

h:rncr<lcra<lid gl'cl'I <ll.' Mini�tcr aan dat er gc1:n \vOr!.ichriltcn in het instcmmingsbcsluit
dienen tc \\Orden opgenomen nu de H!rplichting 'ai1 Je NAM direct voortvloeit uit de
\.\ClgC\ ing.

Dczl' \crplichting om schade:

Le

vcrgot.!Jcn vlot:ide voor <lc NAM voort uit dczdläe

v.dgt.:vtng \\aaraan de NAM 1ich d1cn<lc te houden omtrent <lc :-;chade Jie 1ich heen
voorgedaan in Groningen. Het is ren ieder bekend hoc de NAM is omgegaan met deze
'cq1lichting. hoc <lc

AM scha<lc'i stt>bdmutig hcell al'ge" e1cn, <latmel met een "ecl tt'

laag ht:drag hecfl al'g.l·kocht.

Dt: Minister wrwijst daarbij naar hc:t l andclijk Loket MijnbOU\\SChadc. waar onl\\ onendcn
1cn:cht 1ouden kunnen. De omwonenden blijwn echter zelf met het probleem zitten. l Ict
1.anddijl-. Lol-.ct M1jnbouwsclrndc stclt naml'lijk:

"Wij m:m1111 het prohleem niet

1•m1 u <H'C'r.

maar helpen u op weg "

l lct probkcm. 1uaJs het Lamklijk Lvkct Mijnbuu,..,schadc hel 1df noemt. ligt dus

bij

de

bewoners <lic schade hchbcn gck<lcn. l lct wordt een probleem doordat de Minister geen
'oom annkn stelt aan het in:-;tcmming:-.hesluit. Doordat dc1c voorwaarden niet \\;orJcn
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gc:-.tcld. 'crkt!rcn de bc""oncrs in l.!cn po!>ilie \vaurbij z.ij de be'" ijslast hebben. waarbij ûj
nooit het hev. ij:, !...urmen Ic\eren omtrem het causaal verband tussen hun schade en lk
rnijnbou''. Het is Je.! Minister <lÏI.: dt: bewoners kan ondersteunen. door \Oornf tilt-meters te
laten plaatsen en rarllhoorn.mrdcn te creëren met betrekking. tot dc schadeafhandeling.

Oe Mini:-.tcr geeft aan /ich ervoor 111 Le /.ellen dat schadeclaims van relatief beperkte
ormang ruimhartig /.Uilen \\Orden bcoor<lcdd en snel en efficiënt /Ullcn worden
afgeharn.Jeld. Van die ruimhartige aanpak hebben Le in Groningen nog niet vc.!d gezien. nog
maar te/\\ ijgen O\ er de snel Ic en efficiënte athan<lcl ing... l�n stel dat er in Blija wel sprake
z.ou zijn van een ruimhartige. sndk en efficiënte aJhandding: dan gaat het alleen nog maar
O\t!rt k schadeclaim� 'an rc.!laticf" beperkte orm ang. Hoc 1.iL het dan met schadeclaims van
'

grotere om' ang'.'

De \11111s1er '"il geen \'OOn\<.rnrdcn <;tellen nu er dan een schadepro!Ocol wordt opge-;tcld
dat \<lil toepassing. is op alle gaS\\inningen in

cdcrland De Minister stelt dat het te vroeg

bom een schadeprotocol of 1;.'Cn pilot da:m an mee Ie ncmi::n in <li.' beoordeling omtrent de
instemming rnd hel winningsplan Blija. De Minister geeft echter niet aan waarom het te
vroeg zou z.ijn om een sc.:lrndl.!protocol or

op zijn minst

een 11ilot daarvnn mee te nemen

in de beoordeling. Wat hcert di.' tv1inisti.'r te \erlic/en"? Ht::t is juist dé uitgelez.en kans voor
de Mint!'>ter om te loten zien dat gas\\mnmg ook .londer maatschappelijke v.cerstand kan
\

crlopcn. en waarbij e\ cnl uelc schades voom arend kunnen worden op gdost

De

Minister

geert

aan

<lat

lk

enanngcn

\an

.

mijnbouv.•onJemcmingen

die

een

rcpn"�scntauc,·e nulmeting aan gcho u \\'cn hcbocn toegepast. uiver!> Lijn. De prnktische

uit' oering en het tempo\ an dczé representatieve nulmeting zouden namdijk sterk bepaald
worden Joor

de mate \\aarin het

de mijnbouwonderneming

en

het bouwkundig

a<lvicsbureau lukl um met de gcmt:cntc en andere lokual actieve partijen overccnstt·mming
te

bereiken over de hierbij gehanteerde uitgangspumen en de gebruikte objc<.:tinformatic.

J k:t lijh.t hier meer op de omgekeerde \\.crdJ: doordat het praktisch moeilijker wordt voor

170 van 182

0032

de 1 /\ 1\il om uit\ ocring te geven aan dc1.c nulmetingen gedt de Minister

mede door de praktische uitrnering ervan

rum

dat /.c de7c -

niet hoeven uil te voeren. Hel is echter de NAY1

tfie gas v. il \\innen en tfaarmcc de bc""oncrs met schade opzadelt! De VIinislcr k:rn met het
\'erplicht stelkn 'an een nulmeting de he\\Oncr-. in il'der geval ondersteunen omlrenl de

be\\ ijslast die J.Î.Î hebben indien er sprake is \Uil schade.

/onder nulmetingen nl de geschiedenis (/l.mb dae /.ich

111

Groningen heelt a fgespee ld)

1ich in Blija herhalen. �:n bli1
. 'en Olll\\OllctH.len mc.:t de schade i'illcn.

uimetingen kunnen

door nieuwe tcchnid.cn tt:gcO\\üllfdig snd. nau,,,.keurig en met aanzienlijk minder kosten
'"·orden uitgc' ocrd voor alk gdwu,,cn in het cffedgehied. 7.o kan er bijvoorbeeld gebruik

\\ or<.kn gemaakt van de nieuwste tech.nieJ..en .mals bij\ oorbecld aangeboden door 360
Fxpertise ('' '' \\,JClOc�p1.:ll1sc.nl or,, '" '"·k1jkhllln1."nhijkraak.nl).

Ik Stichting Bodcmbe\\'cging wenst dut t:r een nulmding verplicht wordt gcstd<l voor
iedere ''uning in het d'fcctgcbie<l. lk1c cis dient in het insternminghcsluit te worden
opgt:nomen.

1 t'\'en� hicdt de Stid1ting 13odcmbcwcging zich hierbij aan om /ich

bcschikba<.1r te �tellen om met <lc be:;d1ikbaar gestelde middelen het proces van tk1c
nulmetingen llr 1i<.:h te nemen. en er \ OO r Le 1orgcn dat deze nulmetingen onafhankelijk bij
iedere \\oning in het �·rti:ctgebicd \\lorden u1Lgcvo..:rd.

Natuur en milieu
De Ministcr geen aan dal de bodemdaling door gaswinning

/11

f)Iincipe geen L'lTect heeti

op de morl'ologbchc 0111,,iklding rnn dl' Ww.Jdcn1cc.:. Daarbij stelt de Minister dat het
· 1 1nntf /\an de Kraan-principe· niet 'an loerassing is op de gas'' inning in Blija. nu door dl.!
gasv. inning 11m1\\dijks bodemdaling onder de wadplaten

"croorz.aakt. Wat is dan hel

probkcm indien Je Minister hel' 1 lan<l Aan de Kraan-principe wel hanteert'! Indien er geen

of nauwdijks budcrrn.luling \\Orul 't:rnortaakl. hoeft de Minister het principe niet toe te
pas�cn.

Wanncl.!r er l'chrer. ondanks alk 'oorspdlingcn, 1óch sprakt: is van een

onaamaardbarc

hodcmdaling.

kun

ui:

Mini�tcr

adequaat

ingrijpen.

De

Stichting
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Bodembeweging hie::;lund 1.1ct daarom ook. niet in waarom de Mini<;tcr het \OOmoemd
principe n1el alsnog "van toepassing 1-.an 'crklaren op Je graswinning rondom Blija.

l c' \'en::; geeft 1.k l\.1inisLcr aan dal indien dl.! NAM in dt:' toekomst concrete rlannen heeft
om h)draulischc stimulatie lOL' lC pussen, er een specifieke risicoanalyse..: uitgevoerd dient
te \\'Orden omtrent de nadelige gevolgen voor mens en milieu. Daarbij geldt hetzelfde 1.oals
dal omtrent hel planmatig beheer 1s gestdd: doordat er slechts zes weken voorafgaand aan
dt' stimulatiewerk1aamhcdcn t;;Cn \\erkprogramm<1 behoeft le worden ingediend. zal het
(()CLÎl'hl or dcz..: "crk1.aamhl!dc11 dan ooi- niet 'oldoendc 1.ijn . Het is slechts aan de SodM
om het \\Crkprogramma te beoordekn. cn daardoor kan niet \•Vorden getoetst or c.k SodM
Jc1.c

bcoon.foling

juist

heen

uitgevoerd.

levens

word1

de

uniforme

'oorbcrcidingsprocedurc niet gevolgd: er is geen inspraakmogelijkheid voor omwonendèn.
(<lcccntrakJ o' erhcden.

r 0,

1 cbh of Je Mijnraad. De Stichting Bod..:mbcwcging

FricslanJ pleit er dan ook nwr dat ooi.. <lil prOCI.'.:> met 'oldocnde waarborgen omk.kc<l
\\.On. Jt.

l·i·ies .t-fanUe.�1
De Stichting. f3odcmbe\\cging rricslanJ wil Manifest van Friese overheden over gas- en
;out,.., inning nndcr tk aandacht brengen bij de MiniMcr. Het Manifest is opgesteld door de
gc1:amcnlijke 1 ricsl' gemeenten en de pnn incic l·r�slän. üe Stichting l3odémbewcging
Friesland verzocl-.t u ook om dit Manifost geen ·dode letter' te laten 1.ijn. maar om het
Manifest tol uitvoering te hn.:ngcn. üc <.;Lichting Bodembeweging Friesland verzoekt Je
Minister met klcm tllll hl!t 'olgcnJc toe Le pw.scn met bctrd,king tot de gasv. inning rondom
Rlija:

,

Het

Rijk

en

dc

garn inningsbctlrijwn

dienen

een

grote

maatschappelijke

betrokkenheid te Lonen:
infonnatie'oorzicning twcr gas\\ inning. risico's. effecten en scha<lt:-procedurcs
<licnt <luiddijk.

begrijpelijk en toegankelijk te 7ijn via één lokcllportaal:
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de lcdbaarhà.J en economischl..' 'italitcit in 1.k "inningsgcbil!den dient op peil
te hlijn!n en er Jicnl een gol..'<le halans te .1.ijn tussrn Je lusten en lasten in het
gcbic<l:
r

Lr dient een grotere rol te 1ijn voor dt: loh.ulc O\crheid:

r

1 n Je 'oorwaardcn

'atl

het im.tcmm ingsbèsluit <licnt l!Cn regeling opgenomen te

wordL'n met betrekking tot:
het uitvoeren van nulmetingen van onro1.:ren<l goed

111

winningsgebieden.

waarbij periodieke herhalingsmetingen worden gedaan:
schade <lol1r mijnbou\\ wl!ri-.1aamheden. ''aarbij er sprake is van omkering 'an
Je be\\ ijslast .loab tlc1e nu ook \'an toepassing is:
,-

lll het''inntngsplan dient 1.:en <luiddiji-.1! balans tl! 1.ijn in de lust1.:n en lasten. waarbij
een harde financiële tegemoetkoming voor winningsregio's wordt toegekend als
1eg.1:mol!th.oming \'Oor lcdbaarheidsimpulscn l!n het behoud èl1 \'ersterh.cn van
sociaalcconomiscbc 'italitcit.

De :'\Iinistcr hcdt deccncrnlc U\ crhcden ad\'ics gcHaagd omtrent het instcmmingsbesluit.
Or tie a<.h ie1cn <lic 1ijn gege,cn door dcct:ntrale overheden wordt door de Minister echter
niet l'">plickt ingt!gaan of 1:dfs geheel niet meegenomen in de beoordeling. Onbegrijpelijk.
nu het juist Je provmcic hysh1n Je gemeenten Dongeradeel en rem crdcmdiel en
\\Cl!L'r!:>kip hyslftn specifieke kl'nni� hchhen onnrcnt het hdreflendc gebied.

Conclusie

Laat J-rie�land niet hct7d1Üe lot ondergaan .lOals (1roningèn. \'Oor wat betrefi de v.inning
\ at1 gas en alle lmm.:n. ong1:mak. stn:ss. linam:iëk probh:mcn en gc1.ondhcid�probkme11 tlie
Jaarmcc samenhangen. De Minister h.an juist met dil plan laten zi1:n dal gaswinning ooh.
.1.onder maatschappdijh.c weerstand h.an verlopen!
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Concluderend dient dan oo" gesteld te worJcn dat het ontwcrp-instcmmingsbcsluit Blija
dient te wordt:n aangepast op de ;:aken lvab deze in deze .ócnswijzen staan benoemd.

Redenen v.,aaro111 ik

u

veuoek de/e 1.it:nswij:ten over te nemen en het voorgenomen

instemmingsbcsluit V\Ïnningsplan Blija 1oals voornot:md aan te passen.

Met vrienJ

roet,
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Land- en Tuinbouw Organisatie Noord

IHtltnJll

Vestiging Dr ach ten

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt winningsplan Blija
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Doorkiesnummer:

088 - 88 86 666

Datum:

19 februari 2019

Referentie:

Faxnu mme r:

088 - 88 86 660

Betreft:

zienswijze ontwerp instemmingsbesluit op het win nin gsp lan Blija

00519/fr/rv-av

Geachte heer, mevrouw,
Met het oog op de belangen van onze leden in en rond het projectgebied dient Land- en Tuinbouw Organisatie
(LTO) Noord hierbij een zienswijze in op het 'ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan Blija (provincie
Fryslán)".
De hiernavolgende zienswijze is in nauw overleg met de afdeling Noardeast Fryslan van LTO Noord, alsmede de
daar gevestigde leden tot stand gekomen.
Afbakening
Het ter inzage liggende plan behelst de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija-Zuidoost en Blija-Zuid. De redenen
voor het nieuwe winningsplan zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Blija-Ferwerderadeel, Blija
Zuidoost en Blija-Zuid, het aanboren van drie nieuwe putten, een actualisatie van productie- en bodemdalings
voorspellingen en voorziene activiteiten (waaronder hydraulische stimulatie om de productie in stand te houden).
Alge meen
LTO Noord ziet aanleiding voor een zienswijze op dit instemmingsbesluit, omdat in relatie tot dit besluit grote
agrarische belangen op het spel staan. Het landgebruik boven genoemde winningen is grotendeels agrarisch,
hetgeen ons tol de conclusie brengt dat in potentie er zowel voor de agrarische productie als voor de agrarische
onroerende goederen gevolgen zouden kunnen worden ervaren van de winning van gas in de ondergrond.
Kijkend naar de reacties/adviezen van lokale overheden en de wijze waarop in het voorliggende plan met de door
hen gemaakte opmerkingen wordt omgegaan, valt op dat het bagatelliseren van zorgen als een rode draad door
het document loopt. Wij vinden dat in het besluit onvoldoende blijk wordt gegeven van het besef dat er onder
burgers en boeren, gelet op de ontwikkelingen in Groningen, een forse deuk is geslagen in het vertrouwen in
partijen die verantwoordelijkheid dragen rond de winning van aardgas. Deze waarneming geeft ons reden om ons
met een zienswijze in de discussie te mengen en vanuit agrarisch perspectief een aantal zaken te adresseren.

LTO Noord - Morra 2 - 9204 KH Drachten - Postbus 186 - 9200 AD Drachten
T 088 - 888 66 66 - F 088 - 888 66 60 - E info@lton oord ni - 1 www.ltonoord.ni
.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle - KvK 08 13 06 50
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Waterhuishouding en verzilting
In het winningsplan wordt aangegeven dat door gaswinning reeds 2 cm bodemdaling heeft plaatsgevonden. TNO
en het Staatstoezicht op de Mijnen achten het aannemelijk dat de toekomstige bodemdaling uit de drie Blija
gasvelden nog 3 tot 4 cm zal bedragen. De totale bodemdaling door gaswinning (en mogelijk natuurlijke daling)
kan op het diepste punt van de bodemdalingskom rond de 8,3 cm bedragen. Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat
het gebied dat met bodemdaling wordt geconfronteerd in de loop der tijd groter wordt. Ondanks dat 8,3 cm fysiek
een beperkt effect lijkt te geven, is de agrarische sector over deze ontwikkeling zeer bezorgd. In dit gevoel wordt zij
gesterkt door de waarneming op pagina 20 van het besluit, waar wordt vastgesteld dat de bodemdaling van 8,3
centimeter niet verwaarloosbaar is. Daar denkt de sector ook zo over, omdat de effecten van bodemdaling door de
sector naar onze overtuiging ook gevoeld zullen worden. Niet alleen doordat met die maaivelddaling een voor
agrarische productie benodigde optimale waterhuishouding mogelijk in het geding komt, maar ook omdat die
bodem gerelateerde effecten ook zullen doorwerken in de verzilting van de bodem.
In het instemmingsbesluit wordt gesteld dat:
"Verzilting wordt voornamelijk veroorzaakt door zeespiegelstijging en grondwateronttrekkingen. Bodemdaling door
gaswinning kan verzilting versterken, maar omdat verzilting een gevolg is van meerdere oorzaken waaraan
gaswinning slechts beperkt kan bijdragen, worden in het winningsp/an geen voorschriften hieromtrent gesteld." Met

de kennis die de afgelopen periode is ontwikkeld als het gaat om verzilting en de ontwikkeling daarvan is dit wat
ons betreft te kort door de bocht. De wetenschappelijke onderbouwing van de stelling dat "gaswinning slechts
beperkt kan bijdragen aan verzilting" ontbreekt volgens ons.
Het Wetterskip spreekt in haar advies van negatieve en onomkeerbare effecten. Hierom zou het wat ons betreft
wenselijk zijn dat er uit onderzoek en monitoring wordt vastgesteld hoe het zit en in dit geval het beginsel wordt
gehanteerd dat er een effect kan zijn en de NAM zowel financieel als anderszins staat voor de gevolgen.
In lijn met de opmerkingen van het Wetterskip aangaande keringen, drooglegging en waterberging, wil LTO Noord
langs deze weg ook nogmaals aandacht vragen voor waterhuishoudkundige consequenties die mogelijk
doorwerken naar het agrarisch belang. Dit betekent concreet dat wij pleiten voor gedetailleerde vaststelling van de
nulsituatie in relatie tot maaiveldniveau en verzilting, alsmede monitoring van de ontwikkelingen aangaande deze
twee parameters.
Bodemtrilling
In de verschillende documenten die ter inzage liggen wordt aangegeven dat de kans op schadeveroorzakende
aardbevingen klein is. Wij vinden het lastig om te beoordelen hoe zaken zich zullen ontwikkelen. Het moge echter
duidelijk zijn dat de zorgen van agrarische ondernemers met gebouwen en bouwwerken in het gebied, niet
weggenomen worden met de opmerking dat het allemaal wel mee zal vallen. Termen als vertrouwen en gevoel van
veiligheid zijn in het geding. De ervaring leert dat er in de bestaande winningsgebieden dikwijls grote zorgen leven
over de mogelijkheid van schade aan en waardevermindering van (met name) onroerende zaken ten gevolge van
gaswinning. Het is dan ook frustrerend om in de stukken te lezen dat er niet voor gekozen wordt om de nulsituatie
(desnoods steekproefsgewijs) vast te leggen en zowel versnellingsmeters als tiltmeters te installeren. Hiermee zou
volgens het adagium van "meten is weten" objectief kunnen worden vastgesteld of en in hoeverre de bodem
beweegt als gevolg van de gaswinning.
Inzet van Tiltmeters
Burgers bevinden zich op het kante/punt dat ze naast de analyse van deskundigen ook graag een eigen oordeel
naast die van deskundigen willen kunnen leggen. Metingen die toegankelijk zijn voor meerdere partijen en door
meerdere partijen gedeeld worden, kunnen het verschil tussen beide oordelen in balans brengen. Tiltmonitoren
meten naast de grondversnelling de scheefstand op een bepaalde locatie. Ze kunnen ons op weg helpen om
ervaringen en kennis op te doen om een eventuele causaliteit te vermoeden of (in een later stadium) te
bevesti en.
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Daarnaast constateert LTO Noord dat banken en verzekeraars geïnteresseerd zijn in risicoanalyses om in geval
van investeringen bij klanten na te gaan of de aflossingen en afschrijvingen gelijke pas houden met de waarde
van het onderpand op langere termijn in relatie tot schade aan het pand door bevingen.
Tiltmonitoren zijn geschikt om deze risicoanalyse te ondersteunen. Naast het meten van versnellingen (KNMI)
moet ook de tiltlhoekverkanteling gemeten worden om de effecten van de bevingen te kunnen aantonen. Met
tiltsensoren kan daadwerkelijke ontstane schade worden meten. Deze meten hoogfrequent met 100 tot 400
keer per seconde en op 1125.000ste graad nauwkeurig en registreren telkens weer, beving na beving, hoe op
den duur huizen van positie veranderen. Tiltsensoren kunnen ook een sluimerende opbouw van schade
inzichtelijk maken, lang voor dat deze voor het oog waarneembaar is. Naast het meten van de versnelling is
namelijk ook de positie van het huis - dus hoe het is 'teruggekomen'- na bevingen, belangrijk. Er wordt niet
gesteld dat het KNMI niet goed meet maar anders: er is meer behoefte aan nauwkeurigheid en gerichtheid op
schade/veiligheid. Doel moet zijn om met de diverse technieken en specialisten te komen tot de Best Practice
voor alle problematieken.
Wij vragen u in lijn met onze opmerkingen om de nulsituatie vast te leggen en op grond van een met de agrarische
sector vast te stellen monitoringsplan, over te gaan tot zowel de plaatsing van versnellingsmeters als tiltmeters.

Schade en bewijslast
In het verlengde van voorgaande opmerkingen is er onder de overige burgers, maar ook onder de agrarische
ondernemers frustratie over het feit dat in relatie tot de afhandeling van schade verwezen wordt naar de regels van
Burgerlijk Recht. Wij achten het van groot belang dat vooraf duidelijk geregeld wordt dat eventuele schadeclaims
vlot en adequaat worden afgehandeld. En dat over de afhandeling van eventuele schade duidelijk gecommuni
ceerd wordt zodat getroffenen maximaal worden ontzorgd.
Ondanks het feit dat het hier om een winning gaat waar de impact in de vorm van schade klein wordt geacht, gaan
wij ervan uit dat de omkering van de bewijslast binnen de Mijnbouwwet van toepassing kan worden verklaard, om
daarmee een belangrijk deel van het wantrouwen onder de bevolking tegen gaswinning te kunnen wegnemen.
Toepassing van de route schadevergoeding via het Burgerlijk Recht gaat uit van een duidelijk en direct causaal
verband in de relatie tussen gaswinning en schade. Dit terwijl uit praktijkvoorbeelden in bijvoorbeeld de provincie
Groningen blijkt dat de werkelijkheid veel gecompliceerder kan zijn. Wij zijn derhalve van mening dat u om die
reden de omkering van bewijslast van toepassing moet verklaren; zeker in geval wanneer u de motivering van de
winningsvergunning vanuit nut en noodzaak mogelijk wilt gaan maken. Ook in verband met de rechtsongelijkheid
met winningsgebieden elders in het noorden, vragen wij u over te gaan tot het van toepassing verklaren van
omgekeerde bewijslast.

Hydraulisch stimuleren (fracking)
Om reden van het verhogen van de efficiëntie overweegt NAM ook voor deze winningen het toepassen van
hydraulische stimulatie. Het toepassen van dergelijke technieken gaat gepaard met een aantal risico's, waarop
SodM ook wijst in haar advies en het door haar verrichte onderzoek naar 250 putten waar fracking heeft
plaatsgehad.
Deze risico's betreffen:
•

het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen;

•

het verlies van integriteit van de put;

•

het optreden van bevingen;

•

de blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën.
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Zoals eerder betoogd vindt boven de gaswinning Blija agrarische productie plaats; sterker nog, hier wordt
topkwaliteit voedsel geproduceerd. Om zeker te weten dat de kwaliteit van die productie of de beelden die
consumenten daarbij hebben niet in het geding is, zou je risico's moeten uitsluiten. De enige valide manier om dat
te doen is door af te zien van het gebruik van fracking. Zeker ook kijkend naar hoe nu de beoordeling van risico's
van fracking wordt doorgeschoven naar een "lichte procedure" op een later moment, zijn wij van mening dat ten
principale van deze techniek moet worden afgezien.
Tot slot
Het mag duidelijk zijn dat de agrarische sector tegen de verlenging van de bestaande gaswinning is en tegen
uitbreiding van het gaswinningsgebied. Hiermee zijn wij tegen het voorliggende instemmingsbesluit.
Samengevat om de volgende redenen:
Er wordt geen nulmeting uitgevoerd m.b.t. bodemdaling, verzilting en bodembeweging.
Er wordt niet op verzilting en bodembeweging gemonitord.
Er is geen sprake van omgekeerde bewijslast.
Schadevergoeding door toepassing van het Burgerlijk recht is te kort door de bocht.
Er wordt gebruik gemaakt van fracking om het gas te kunnen winnen.
Wij hopen u met onze zienswijze van dienst te zijn in het zoeken naar een afgewogen besluit en daarmee een
gedragen wijze van winnen van aardgas.

Met vriendelijke groet,

Regiomanager LTO Noord
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