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Woord vooraf
Van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017 lag het ontwerpinstemmingsbesluit voor het gewijzigde ‘WINNINGSPLAN VOOR LANGEZWAAG’ 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 verandert er bij de bestaande gaswinning in Langezwaag?
Uit het gasveld Langezwaag wordt door Vermilion Energy Netherlands B.V. sinds 2013 gas
geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch gezien in de provincie Fryslân onder de gemeenten
Heerenveen en Opsterland. Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande
gaswinning uit het Langezwaag gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het verlengen van de
winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie van productie- en
bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2030 gas te produceren uit het
Langezwaag gasveld.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het gewijzigde winningsplan Langezwaag is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Dit zijn de
provincie Fryslân, de gemeenten Heerenveen en Opsterland en Wetterskip Fryslân. Daarnaast zijn
Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies
gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zaten bij de onderliggende stukken die ter inzage lagen.
Informatieavonden
Er is 1 inloopavond georganiseerd, waar medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en van Vermilion aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavond vond plaats
op 29 november 2017 van 16.00 tot 20.00 in het Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Boulevard 19,
8448 JA Heerenveen. Men kon hier formeel een zienswijze of reactie geven op het ontwerpinstemmingsbesluit.
Zienswijzen en reacties
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 25 zienswijzen
binnengekomen (waarvan 14 uniek) en 2 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 5
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 wijziging winningsplan Langezwaag, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Langezwaag ter inzage.
Iedereen kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.
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.
Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst. Hier kunt u vragen stellen en informatie
krijgen over de gaswinning Langezwaag en de procedure. Medewerkers van het ministerie
van EZK en van Vermilion zijn aanwezig.

Wat verandert er bij de bestaande gaswinning in Langezwaag?
Uit het gasveld Langezwaag (in rood aangegeven op de kaart) wordt door Vermilion Energy
Netherlands B.V. sinds 2013 gas geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch gezien in de
provincie Fryslân onder de gemeenten Heerenveen en Opsterland. Vermilion heeft een
gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Langezwaag
gasveld. De redenen voor de wijziging zijn: het verlengen van de winningsperiode,
een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2030 gas te produceren uit het
Langezwaag gasveld.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het gewijzigde winningsplan Langezwaag is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017
in werking getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale
overheden. Dit zijn de provincie Fryslân, de gemeenten Heerenveen en Opsterland en
Wetterskip Fryslân. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie
bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten
bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.
Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017
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:
• gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 te Heerenveen
• gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 november 2017 van 16.00 tot
20.00 uur in het Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Boulevard 19, 8448 JA Heerenveen.
Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, Inspraakpunt Winningsplan Langezwaag, Postbus 248,
2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen
als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele
medeondertekenaars.
Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven; er is een
notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven. Zienswijzen per e-mail worden in
deze procedure niet geaccepteerd.
Wat zijn de vervolgstappen?
Alle zienswijzen worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een nota
van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve
instemmingsbesluit zijn verwerkt.
Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 2018 ter inzage gelegd. Hiertegen staat
dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en
in huis-aan-huisbladen.
Wilt u meer weten?
Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u contact opnemen met Kim Mulder
(070) 378 6524.

Uw zienswijze indienen?
U kunt van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017 reageren
op het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.
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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 7 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 14.
Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN LANGEZWAAG’
Registratienummer
GW12-OIB-0001
GW12-OIB-0002
GW12-OIB-0003
GW12-OIB-0004
GW12-OIB-0005
GW12-OIB-0006
GW12-OIB-0007
GW12-OIB-0008
GW12-OIB-0009
GW12-OIB-0010
GW12-OIB-0011
GW12-OIB-0012
GW12-OIB-0013
GW12-OIB-0014
GW12-OIB-0015
GW10-OIB-0016

Zienswijzenummer
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007 (1 identiek)
0008

Reactienummer

R009
0010 (10 identiek)
0011
0012
0013
0014
0015
R016
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen
Zienswijzen en reacties op ontwerp- instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN LANGEZWAAG’
Zienswijze- /
reactienummer
R009
R016
0006
0007
0007
0012
0008

Organisatie
Gemeente Heerenveen, College van Burgemeester en Wethouders, HEERENVEEN
Gemeente Opsterland, College van Burgemeester en Wethouders, BEETSTERZWAAG
Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe, MILDAM, namens de Kerkeraad
Plaatselijk Belang Katlijk, KATLIJK
Plaatselijk Belang Mildam, MILDAM
Stichting Tsjingas, NIJ BEETS
Vermilion Energy Netherlands B.V., AMSTERDAM
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Reactie R009 en R016
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R009
Crackstraat 2 8441 ES Heerenveen
Postbus 15000 8440 GA Heerenveen
Telefoon 14 0513
gemeente@heerenveen.nl
www.heerenveen.nl

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Langezwaag
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

15 DEC 2017

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlage(n):

17.3005678

datum:
13 december 2017

Onderwerp:
Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit Langezwaag
Geachte minister,
Op 8 november 2017 heeft u het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Langezwaag
bekendgemaakt. Dit betreft, naar uw eigen zeggen, een actualisering van het vigerende
winningsplan voor de bestaande gaswinning vanuit Langezwaag. De redenen voor de
actualisatie zijn onder andere het aanboren van een derde put in het gasveld waardoor er
meer gas wordt gewonnen dan in het op 12 september 2012 goedgekeurde winningsplan
Langezwaag was voorzien en een (vernieuwde) seismische risicoanalyse. Aanleiding voor
het ontwerp-instemmingsbesluit is de ontvangst van een aanvraag door Vermilion Energy
Netherlands B.V. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft u ons in het 1e kwartaal van
dit jaar gevraagd om advies uit te brengen. Bij brief van 24 mei 2017 hebben wij ons
advies ingebracht.
Wij zijn van mening dat u onvoldoende belang heeft toegekend aan ons advies. Om die
reden dienen wij door middel van deze brief een zienswijze in op het ontwerp
instemmingsbesluit.
Allereerst merken wij op dat wij in ons advies vraagtekens hebben gezet bij de waarde
van ons adviesrecht, nu Vermilion al sinds januari 2015 gas wint uit de put LZG-02 en
aanvankelijk ook nog uit de put LZG-03. Het winnen van gas uit de beide putten is geen
onderdeel van het oorspronkelijke winningsplan uit 2012. In het ontwerp
instemmingsbesluit bent u op dit onderdeel niet ingegaan.
In ons advies hebben wij u geadviseerd om niet in te stemmen met het winningsplan
Langezwaag. Daarbij hebben wij verwezen naar een motie van de gemeenteraad van 20
maart 2017. In reactie daarop heeft u aangegeven dat binnen het wettelijk kader van de
Mijnbouwwet geen ruimte bestaat dergelijke overwegingen mee te nemen in de
besluitvorming. Uiteraard willen wij geen afbreuk doen aan het wette lijk kader, maar
vragen ons dan wel af in hoeverre er de (politieke) wil bestaat om het burgerperspectief
(dat in deze is verwoord door de gemeenteraad) daadwerkelijk mee te wegen in de
besluitvorming of dat dit wordt 'gesmoord' in formeel-wettelijke kaders. Uit uw reactie
maken wij op dat het burgerperspectief daarom vooral procedureel wordt gezien en niet
inhoudelijk. Zo heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in zijn aanbevelingen het niet
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bedoeld en zo zal het vertrouwen van onze inwoners in de gaswinning niet worden
hersteld.
In ons advies hebben wij aandacht gevraagd voor de cumulatie van de verschillende
gasvelden in en rondom de gemeente. Uw standpunt dat uit de ingewonnen adviezen niet
blijkt dat Vermilion de bodemdalingsprognose niet alleen heeft kunnen berekenen op
basis van de gaswinning Langezwaag, zal onze inwoners, mede door de dubbele
ontkenning, niet overtuigen. Wij adviseren u dat verder te onderbouwen en
inzichtelijk(er) te maken, bijvoorbeeld aan de hand van kaartjes zoals in recentere
winningsplan van Vermilion is aangegeven.
Wij zijn blij dat u met ons van mening bent dat het meetnet van het KNMI uitgebreid
moet worden, zodat ook lichtere bodemtrillingen worden waargenomen. Toch vindt u het
niet nodig dit als voorwaarde aan het (ontwerp-)instemmingsbesluit voor Langezwaag te
verbinden, omdat dit reeds is geborgd in het winningsplan voor Westerveld. Wij vinden
het belangrijk dat deze voorwaarde ook aan het instemmingsbesluit voor Langezwaag
wordt verbonden. Mocht om de een of andere reden het winningsbesluit voor Westerveld
haar rechtskracht verliezen, dan heeft dat ook consequenties voor het winningsplan
Langezwaag. Bovendien vinden wij dat het meetnet uitgebreid moet zijn, voordat wordt
begonnen met het winnen van gas,
Met instemming hebben wij kennis genomen van de verplichting tot het uitvoeren van
een vooropname van gebouwen. De gemeente vindt echter de termijn waarbinnen deze
vooropname gereed moet zijn, ontoereikend. De vooropname van gebouwen moet zijn
afgerond voordat wordt begonnen met het winnen van gas.
Uw reactie op ons advies om zorg te dragen voor een adequate schaderegeling is
teleurstellend. Uiteraard is het de gemeente bekend dat een dergelijke voorwaarde niet
aan het ontwerp-winningsplan kan worden verbonden. Ons advies moest vooral worden
gelezen als een aanbeveling aan u om het vertrouwen van onze inwoners in de
gasbedrijven en het Ministerie van EZK weer te herstellen. Met het innemen van formele
positie wordt dit doel niet bereikt.
In ieder geval vinden wij dat het ministerie in de informatieverstrekking de regie moet
nemen en dat niet moet overlaten aan Vermilion. Dat laatste lijkt u wel te doen,
aangezien u in het ontwerp-instemmingsbesluit heeft aangegeven er op te vertrouwen
dat Vermilion conform de eigen gedragscode ook open en transparant communiceert
over de bodemdalingsgegevens. De gemeente mist in het ontwerp-instemmingsbesluit
daarom de voorwaarde dat Vermilion ten minste één keer per jaar moet communiceren
over de bodemdalingsgegevens, zoals ook het geval is bij het winningsplan Oppenhuizen.
Tenslotte heeft u op pagina 18 van het ontwerp-instemmingsbesluit aangegeven dat
wanneer binnen de in het winningsplan opgenomen maximale productie wordt
geproduceerd, het aanboren van een vierde put geen wijziging van het winningsplan
behoeft.
Artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet bepaalt dat het winnen van delfstoffen uit een
voorkomen overeenkomstig een winningsplan geschiedt. In artikel 24, eerste lid, van het
Mijnbouwbesluit gelezen in combinatie met artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet is
aangegeven dat het winningsplan onder andere een opgave bevat van het aantal
boorgaten dat bij de winning wordt gebruikt.
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In het huidige winningsplan is aangegeven dat er bij de winning uit Langezwaag drie
boorgaten worden gebruikt. Gaarne vernemen wij hoe de uitspraak dat er bij een 4e
boorput geen nieuw winningsplan nodig is, zich verhoudt met artikel 24, eerste lid, van
het Mijnbouwbesluit.
Bel gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met
bellen naar
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Opsterland
Ministeri e van Economische Zaken en
Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Langezwaag
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Uw kenmertc

Uw brief van:

Ons kenmerk:

Behandeld door:

Tel.nr.:

Bijlagen:

2011-33n3

DGETM-EO/

1

17175061
Onderwerp:

Beetsterzwaag, 19 december 2017
Verzonden op: '? 0
/ z
l "/l'

z.ienswijzen op ontwerp winningsplan Langezwaag

-

_

Geachte heer/mevrouw,
Met deze brief willen wij onze zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-inste.mmingsbesluit
winningsplan Langezwaag dat vanaf donderdag 9 november tot en met woensdag 20 december 2017
ter inzage ligt.
Maatschappelijke onrust

Binnen onze gemeente zijn er bij de inwoners zorgen over bodemdaling en bodemtrilling en de
mogelijke gevolgen daarvan voor hun woningen. Ook leven er zorgen over veiligheid en heerst er
wantrouwen. Hoewel in het ontwerp-winningsplan is gemotiveerd dat het ontstaan van schade door
bodembeweging uiterst gering is, neemt dit de ongerustheid niet weg. Dit gevoel van ongerustheid
kan zelfs tot gezondheidsklachten leiden.
Uitvoeren nulmeting aan gebouwen

In het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan wordt naar aanleiding van de ingebrachte adviezen
van de provincie, de gemeente Heerenveen en onze gemeente, een nulmeting aan gebouwen
voorgeschreven {artikel 2). Deze moet binnen zes maanden worden uitgevoerd op een, in overleg met
de gemeente bepaalde, representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken
binnen het gebied waarbinnen bodembeweging als gevolg van gaswinning zich kan voordoen. Wij zijn
van mening dat een nulmeting uitgevoerd moet worden op alle gebouwen. De in artikel 2
voorgeschreven nulmeting is volgens ons dan ook niet uitvoerbaar binnen de voorgeschreven periode
van een half jaar. Wij verzoeken daarom artikel 2 aan te passen en een nulmeting voor te schrijven
voor alle gebouwen en een termijn op te nemen die realistisch is.
Aanboren vierde put

De Mijnraad stelt in haar advies dat er in het winningsplan is opgenomen dat er mogelijk een vierde
put {LZG-04) wordt geboord. De Mijnraad gaat ervan uit dat voor de gaswinning uit de 48 put een
actualisatie van het winningsplan aan de orde is en adviseert deze actualisatie expliciet in het
instemmingsbesluit op te nemen. De Minister merkt op dat als voorzien wordt dat de cumulatieve
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productie uit een gasveld gaat uitkomen boven de prognose van het gasveld Langezwaag, Vermilion
hiervoor gelet op de Mijnbouwwet een nieuwe wij2iging op het winningsplan moet indienen met de
daarbij behorende procedure. Ook zal er een omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd en
melding op grond van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw te worden gedaan door

een

Vermilion. Echter, de Minister

is

van mening dat wanneer binnen de in het winningsplan opgenomen

maximale productie wordt geproduceerd, er bij het aanboren van een vierde put geen wijziging van
het winningsplan behoeft plaats te vinden. De Minister acht het niet noodzakelijk in een voorschrift
aandacht te besteden aan een actualisatie van het winningsplan bij het aanboren van een vierde put.
Wij zijn van mening dat de minister het advies van de Mijnraad moet volgen en moet voorschrijven dat
een actualisatie van het winningsplan moet plaatsvinden bij aanhoring van een vierde put, ongeacht
de productiecapaciteit van het gasveld.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande en mede gelet op de motie die onze gemeenteraad heeft aangenomen om
alles in het werk te stellen om het winnen en het opsporen van gas tegen te gaan, 2ijn wij van mening
dat u niet moet instemmen met het w inningsplan Langezwaag.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

K. va Vee

Mevr. E. van Selm

/w��
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Zienswijze 0001 tot en met 0015
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Informatiebijeenkomst winni ngsplan Langezwaag
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
29 november 2017

Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Achternaam:
Spreekt in namens:
Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Bodemdaling c.q. trillingen als gevolg van gaswinning, kunnen schade veroorzaken. Daarbij is een
nulmeting van de bouwkundige staat van mijn woonhuis van belang. De gemeente maakt een eigen
selectie van woningen waaraan ze een meting gaan uitvoeren. De gemeente gaat steekproeven
nemen. Wanneer ik een nulmeting aan mijn woning wil laten uitvoeren, moet ik de kosten daarvan
zelf betalen. Ik kan geen beroep doen op een vergoeding. Dat vind ik onjuist.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik wordt geraakt in mijn belang. Ik verwacht bodemdaling door de gaswinning dat leidt tot
potentiële waardedaling van mijn onroerend goed. Ik woon boven op het winningsgebied, wat op
ook aanleiding is tot waardedaling. Tegenover de waardedaling als gevolg daarvan staat geen
vergoeding.
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0002
Informatiebijeenkomst winni ngsplan Langezwaag
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
29 november 2017

Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Achternaam:
Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Ik vind dat onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen van gaswinning op de
leefomgeving. Ik vind het onderzoek niet objectief en volledig betrouwbaar, omdat er geen tweede
instantie is die het onderzoek beoordeelt. Ik baseer mijn reactie op de Groningse situatie, waar de
maatschappij die het gas wint, vrijwel alles voor het zeggen heeft. Ik vraag mij af of de regering
nog wel macht heeft om wijze besluiten te nemen.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
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Informatiebijeenkomst winni ngsplan Langezwaag
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
29 november 2017

Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Tussenvoegsel(s):
Achternaam:
Spreekt in namens:
Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
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?
Wij willen zekerheid over het risico van schade aan onze woning. Zekerheid kan verkregen worden
door het uitvoeren van een nulmeting aan de staat van het onroerend goed en een meting na afloop
van de winning. Trilling kan schade veroorzaken aan de woning, in het bijzonder scheuren. Onder
onze woning is een groot souterrain, het risico van scheuren op het souterrain is groot, omdat het
ondergronds is en waardoor er gemakkelijk lekkage kan optreden. Om die reden willen wij dat er
een nulmeting aan ons onroerend goed wordt uitgevoerd.
Het eventueel ontstaan van trillingen in dit gebied zal invloed hebben op de waarde van ons
onroerend goed. Alleen al de aanwezigheid van boringen in onze leefomgeving, is reden voor
waardedaling.
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Informatiebijeenkomst winni ngsplan Langezwaag
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
29 november 2017

Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Achternaam:
Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

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

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik heb al meerdere malen bij Vermilion gevraagd om een nulmeting van de bouwkundige staat van
mijn woning. Die krijg ik niet, omdat ik niets zou merken van de geringe bodemdaling van 2 cm. Ik
wil dat er een nulmeting word gedaan, temeer omdat er nu al drie boorputten in het gasveld
Langezwaag in de gemeente Heerenveen zijn. Ik vind dat hier sprake is van 'overvaltechniek' door
Vermilion. De gemeente Heerenveen is voor een voldongen feit geplaatst.
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Informatiebijeenkomst winni ngsplan Langezwaag
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
29 november 2017

Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Achternaam:
Spreekt in namens:
Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

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

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Ik woon precies aan de rand van het winningsgebied en ik vrees schade aan mijn woning door
eventuele bodemdaling als gevolg van gaswinning. Ik heb in december 2016 een bouwkundig rapport
over de toestand van mijn woning laten opmaken en ik verlang dat dit rapport het uitgangspunt
vormt voor de bepaling van de eventuele schade als gevolg van de gaswinning. Ook vrees ik dat de
waarde van mijn woning zal verminderen als gevolg van de gaswinning.
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Informatiebijeenkomst winni ngsplan Langezwaag
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
29 november 2017

Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Achternaam:
Spreekt in namens:

Kerkeraad

Organisatie:

Doopsgezinde gemeente Bovenknijpe

Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
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?
Het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente stamt uit 1751, is een gemeentelijk monument en
beschikt over weinig tot geen fundering en is plat op het veen gebouwd. Wij vrezen voor de
gevolgen van de gaswinning en daarom wensen wij dat er zonder kosten voor de doopsgezinde
gemeente een nulmeting naar bouwkundige staat wordt uitgevoerd zodat in een voorkomend geval
de eventuele schade objectief kan worden vastgesteld om voor vergoeding/herstel in aanmerking te
komen.
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Informatiebijeenkomst winni ngsplan Langezwaag
Abe Lenstra Stadion, Heerenveen
29 november 2017

Aanspreekvorm:
Voorletter(s):
Achternaam:
Spreekt in namens:

Belangenorganisatie

Organisatie:

Plaatselijk belang Mildam

Postcode:
Huisnummer:
Straatnaam:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:

pbmildam@hotmail.com

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
De communicatie door de drie betrokken partijen, gemeente, Vermilion en de overheid schiet
tekort. Wij eisen dat genoemde partijen vanaf heden de belanghebbenden proactief, tijdig, juist en
volledig informeren over alle zaken die betrekking hebben op het winningsplan.
Wij eisen dat voor een ieder die daarom verzoekt een nulmeting naar de bouwkundige staat van
gebouwen wordt uitgevoerd zodat in een voorkomend geval eventuele schade als gevolg van de
winning objectief kan worden vastgesteld en als basis voor schadevergoeding kan dienen.
Er wordt geschreven over diepe geothermie nabij de zuivelfabrieken met steun van EZ. Wij
verlangen dat voorafgaand een MER hiernaar wordt ingesteld en de belanghebbenden over de
uitkomsten hiervan worden geïnformeerd en daarop hun zienswijze kunnen inbrengen.
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
Bij deze zienswijze is een schriftelijke bijlage gevoegd (separaat verstuurd).
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Plaatselijk Belang Mildam

Plaatselijk Belang Katlijk

Secretariaat:

Secr:

8455 JV Katlijk

pbmildam@hotmail.com
www.mildam.org

secretaris-pb@katliik.nl
www.katlijk.nl

Zienswijze van PB Mildam en PB Katlijk tav winningsplan LZG03
PB Mildam en Katlijk zijn tegen

het ontwerpinstemmingsbesluit wijziging winningsplan Langezwaag waarmee

het mogelijk wordt om ook uit put 3 in Langezwaag gas te gaan winnen. De redenen hiervoor zijn als volgt:

1.

Het winningsplan van LZG03 is door Vermilion bij MINE2 ingediend (op dezelfde dag dat de winning
daar is begonnen) zonder de Plaatselijke belangen van de betreffende dorpen De Knipe, Kattijk,
Mildam, Langezwaag daarin te kennen. Ook de winningscijfers uit de putten 1 en 2 (tijden en volumes)
zijn niet aan de inwoners ter beschikking gesteld. Pas toen er al gewonnen werd kwam deze
informatie mondjesmaat aan het licht. Ook de gemeente heeft lange tijd nauwelijks informatie
gedeeld op haar website www.heerenveen.nl/gaswinning. Pas toen kavelkopers in Skoatterwàld zich
roerden veranderde daar wat. De verantwoordelijkheid wie waarover zou moeten communiceren is
tot op heden niet duidelijk.

2.

De communicatie over deze gaswinning door zowel Vermilion

als de gemeente als Minez heeft dan

ook lange tijd veel te wensen gelaten. Nog steeds wachten we op een communicatieplan van zowel
gemeente Heerenveen (die heeft aangekondigd de regie hierin te willen nemen) als van Vermilion. De
gemeente op haar beurt heeft onlangs (bij de onthouding van goedkeuring aan NWH02) Minez
gevraagd met specifiekere informatie naar de bewoners toe te komen.

3.

De gaswinning Langezwaag vereist geen nulmeting voor de gebouwen boven het winningsgebied. Ook
worden er tot op heden geen nauwkeurige trillingen bijgehouden. Wij vinden dat een zeer
ongewenste situatie.

4.

Er is geen totaal- (of zelfs maar een middellange termijn-)beeld beschikbaar van deze en toekomstige
gaswinningen in de regio door Vermilion. De huidige werkwijze komt over als salami tactiek: af en toe
zetten ze een nieuw stapje waardoor de inwoners weer voor het blok gezet worden. Er is nu in het
geheel geen planning van Vermilion beschikbaar. Als duidelijk zou zijn dat er niet meer komt aan
winningsplannen zou het er heel anders uitzien. Maar het gevoel overheerst nu dat ze niet h et
achterste van hun tong laten zien. A l s voorbeeld m ag dienen d a t zeer recent door Vermilion is
uitgesproken dat ook een proefboring LZG04 gepland wordt. Er is wel seismisch onderzoek gedaan
waaruit ongetwijfeld een interne planning wordt afgeleid maar de uitkomsten daarvan zijn niet
bekend. Of en waar nieuwe boringen zullen worden verricht blijft voor de inwoners dus ongewis. Ook
CNer geothermie is nog volstrekt geen duidelijkheid. Er wordt inmiddels al geschreven over diepe

geothermie nabij de zuivelfabrieken met steun van EZ. Een MER hiervoor zou een absolute eerste stap
moeten zijn voordat een proefboring kan worden uitgevoerd. Gemeente en inwoners zijn hierin tot nu
toe niet gekend.

5.

Er is geen acute noodzaak om uit deze put nu te gaan winnen. De hoeveelheid gas is gering en zou
daarom best als appeltje voor de dorst kunnen worden bewaard en als stimulans om wat meer vaart
te maken met de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland.
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AANGETEKEND
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Langezwaag
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Datum:

12 december 2017

Kenmerk:

213/Ml/2017

14 DEC 2017

Uw kenmerk: DGETM-EO / 17175061

Geachte mevrouw/mijnheer,
Van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017 ligt het
ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan Langezwaag ter inzage. Hierbij dient
Vennilion Energy Netherlands B.V. (Vennilion) tijdig haar zienswijze tegen dit ontwerp
instemmingsbesluit in.
Vermilion heeft bezwaren tegen de omschrijving van artikel 2: de verplichting tot het
uitvoeren van een nulmeting naar de bouwkundige staat van een representatieve
selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken.
Voorop staat dat Vermilion in beginsel niet tegen een verplichting tot het uitvoeren van
een bouwkundige vooropname van bouwwe rken bij gaswinning is, daar waar een
onderbouwde reden te geven is voor een dergelijke vooropname. Bovendien dient het
voorschrift volstrekt helder te zijn.

Onderbouwde reden voor bouwkundige vooropname
In het ontwerp-instemmingsbesluit staat enerzijds dat het risico op bevingen en
aanverwante schade beperkt is en dat de minister concludeert dat uit het winningsplan
en de uitgebrachte adviezen volgt dat de kans op beven voor het Langezwaag gasveld
verwaarloosbaar is en dat daarom geen maatregelen nodig zijn om schade te
voorkomen, en dat de veiligheid voor omwonenden niet in het geding is. Maar
anderzijds schrijft de minister wel een nulmeting voor.
Vermilion vindt hierin geen onderbouwing voor de verplichting een bouwkundige
vooropname uit te voeren, en ontvangt van de minister graag een gedegen
onderbouwing waarom een bouwkundige vooropname wordt voorgeschreven, terwijl
erkend wordt dat de kans op bevingen verwaarloosbaar is.

Vennilion Energy Netherlands B.V.
Zuidwalweg 2, P.O. Box 71, 8860 AB Harlingen

Tel. (0)517 493 333

Gustov Mohlerplein 11 13, 3•d Floor, 1082 MS Amsterdam

Tel. (0)517 493 306

Fax {0\517 493 330

KvK: 34201179

www.vermilionenergy.com

23 van 61

0008
VERMlllON
E

N

E

R

0

Y

Het is Vermilion gebleken dat een dergelijke diffuse boodschap veel onzekerheid en
(onnodige) onrust veroorzaakt bij omwonenden. Daarenboven ondermijnt dit de waarde
van de SRA en van de beoordeling door TNO en SodM over het risico op schade door
bodemtrillingen en bodemdaling. Vermilion verzoekt de minister dan ook uit te leggen
wat de logische ratio is van het voorschrijven van een bouwkundige vooropname bij een
verwaarloosbaar risico op aardbevingen, en dit te verwoorden in het
instemmingsbesluit.
Juist in een geval dat enerzijds wordt geconcludeerd dat de kans op aardbevingen
verwaarloosbaar is, maar toch - om wat voor reden dan ook - een bouwkundige
vooropname wordt voorgeschreven, dient naar het oordeel van Vermilion - zowel in het
instemmingsbesluit alsook in de algehele communicatie door de minister - veel
duidelijker te worden aangegeven dat bodemdaling door gaswinning in beginsel niet
leidt tot schade aan bouwwerken (maar mogelijk wel waterstaatkundige aanpassingen
vergt) en dat aardbevingen door gaswinning uit velden zoals Langezwaag niet
voorkomen, althans niet tot schade leiden. Dit dient ertoe om geen valse verwachtingen
te scheppen bij omwonenden ten aanzien van latere schadeclaims en tevens om hen
geen onterecht gevoel van onveiligheid te geven.
Ook moet duidelijk worden gecommuniceerd dat een bouwkundige vooropname niet dé
oplossing is voor het aantonen dat schade is veroorzaakt door de gaswinning; het is
alleen gemakkelijker aan te tonen dat de schade er vóór de vooropname nog niet was.
Het uitvoeren van een bouwkundige vooropname betekent niet dat eventuele
toekomstige mijnbouwschade 'objectief kan worden vastgesteld.

Verduidelijking voorschrift

Bouwkundige vooropname
Vermilion geeft de voorkeur aan de term 'bouwkundige vooropname' in plaats van
'nulmeting aan bouwwerken', omdat in de praktijk nogal eens verwarring ontstaat met
de wettelijk voorgeschreven nulmeting voor bodemdaling.

Schadeafhandeling
Vermilion is van oordeel dat het voorschrijven van het doen van een bouwkundige
vooropname de ongerustheid en het wantrouwen van de omgeving niet oplost als niet
tegelijkertijd de schadeafhandeling goed is geregeld, d.w.z. dat een onafhankelijk en
deskundig orgaan schadeclaims van burgers - zonder dat Vermilion daarin een rol
speelt - afhandelt. Zonder een deskundige en onafhankelijke afhandeling 'aan de
achterkant', heeft een nulmeting 'aan de voorkant' niet veel zin. Zo'n landelijk,
onafhankelijk en deskundig schadeafhandelingsorgaan zou ook moeten instemmen met
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het plan van aanpak dat Vermilion opstelt voor de bouwkundige vooropname. Dat zou
in het voorschrift in het instemmingsbesluit moeten worden opgenomen.

Rol gemeente
Vermilion is van oordeel dat de rol van gemeenten in de bouwkundige vooropname
beperkt moet zijn tot een faciliterende rol, d.w.z. dat de gemeente de benodigde data
(WOZ-gegevens) aan Vermilion aanlevert, en dat de gemeente Vermilion adviseert over
de selectie van de op te nemen gebouwen (bijv. monumentale gebouwen aangeven)
alvorens Vermilion het plan van aanpak opstelt. De gemeente kan en moet geen rol
krijgen in de beoordeling van het plan van aanpak; dat moet naar het oordeel van
Vermilion zijn voorbehouden aan het eerder genoemde landelijke, onafhankelijke en
deskundige schadeafhandelingsorgaan.

Termijn
In de praktijk blijkt het uitvoeren van een bouwkundige vooropname vooralsnog - nu
nog geen sprake is van veel ervaring daarmee - meer tijd te vergen dan de in het
voorschrift opgenomen 6 maanden, mede omdat Vermilion afhankelijk is van derde
partijen (medewerking gemeente en omwonenden). Voorgesteld wordt om voor te
schrijven dat binnen 6 maanden nadat het besluit onherroepelijk is geworden een plan
van aanpak moet zijn ingediend (bij de minister dan wel - indien reeds ingesteld - het
eerder genoemde landelijke, onafhankelijke en deskundige schadeafhandelingsorgaan)
en binnen 6 maanden na goedkeuring daarvan de vooropname moet zijn uitgevoerd.

Onafhankelijk, deskundig bureau en representatieve selectie van gevoelige
bouwwerken
Om het vertrouwen van burgers te vergroten, stelt Vermilion voor in het voorschrif t op te
nemen dat de selectie van op te nemen bouwwerken en de bouwkundige vooropname
moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk, deskundig bureau. Tevens kan worden
aangegeven dat de selectie van op te nemen bouwwerken op objectieve wijze moet
gebeuren, waarbij geselecteerd wordt uit categorieën bouwwerken, welke categorieën
zijn gebaseerd op een inschatting van de gevoeligheid voor bodembeweging, zodat
sprake is van een representatieve selectie. Bij deze selectie worden de adviezen van de
gemeente meegenomen.

Vooropnamegebied
Het vooropnamegebied dient in het instemmingsbesluit duidelijk te worden omschreven.
Vermilion stelt voor uit te gaan van de 0 cm bodemdalingscontour als de kans op
bevingen op grond van de SRA verwaarloosbaar is, of 5 km rondom de randen van het
gasvoorkomen als de kans op bevingen op grond van de SRA niet verwaarloosbaar is.
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het bovenstaande in acht te nemen in het definitieve

instemmingsbesluit. Voor nadere toelichting zijn wij uiteraard beschikbaar.

Hoogachtend,
Vermilion E

r: y Netherlands B.V.

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Gustav Mahlerplein 11-13, 3e verd.
1082 MS Amsterdam
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Aan
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie en Omgeving
lnspraakpunt winningsplan Langezwaag
Postbus

248

2250 AE Voorschoten
Datum:

16 december 2017

Betreft: Zienswijze Ontwerp-lnstemmingsbesluit
Uw kenmerk: DGETM-EO / 17175061, [zonder datum]

Hooggeachte heer,
In deze brief zullen wij een aantal punten, vragen en verzoeken puntsgewijs naar voren brengen.
Graag ontvangen wij een bevestiging van ontvangst en per punt een antwoord.

1.

Wie bepaalt wanneer er een vierde of extra put wordt geboord en gebruikt? Wie controleert
of de hoeveelheid uit de doelstelling wel of niet gehaald is?
Wij willen dat dit onafhankelijk wordt vastgesteld en met de bewoners wordt
gecommuniceerd.
Nota bene, hierover is negatief geadviseerd door de provincie! Zie ook punt

2.

Met betrekking tot punt

2.

1 (extra putten) en ook in het algemeen willen wij dat

er meer

gedaan wordt met de adviezen de gemeenten Heerenveen en Opsterland, provincie,
Wetterskip en Technische Commissie, in zoverre die negatief adviseren op onderdelen en het
geheel van het winningsplan.
3.

Wij willen een nulmeting voor alle woningen in het winningsgebied. Sowieso willen wij dat
voor de woningen van ondergetekenden 1
In algemene zin is er sprake van veel te weinig nulmetingen.
Tevens moet hier worden meegenomen dè!tile boringen en winning reeds zijn begonnen en
dat er mogelijk al schade is ontstaan.

4.

Wij willen exact van u weten wat er onder de huizen van ondergetekenden doorloopt aan

5.

Wij willen een onafhankelijke taxatie van de te voorspellen waardevermindering van onze

boormaterialen en wanneer die er zijn gekomen.

opstallen, met een straal van

1 kilometer om het totale winningsgebied.

Hierbij zij opgemerkt dat er de laatste jaren

(2013- ?) veel huizen zijn verkocht aan de

Zestienroeden. De kopers hebben gekocht zonder de kennis die zij nu hebben, namelijk
gaswin ning. Dat is een extra strop naast eventuele schade in de toekomst.

6.

Wij willen dat een 'kortdurende bodembeweging' door een zuurbehandeling feitelijk en
onafhankelijk wordt gemeten en met de bewoners wordt gecommuniceerd. Ook willen wij
een alternatief voor deze methode. In iecfer geval is de formulering hierover te vrijblijvend en
wekt die geen vertrouwen.
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7.

Wanneer de bodemdalingsprognoses worden overschreden,, kan er blijkbaar een nieuw
winningsplan opgesteld worden, een nieuwe prognose gesteld worden en ter goedkeuring
worden voorgelegd. Dit voornemen wekt geen vertrouwen. Wij willen dat dit wordt
uitgesloten.
Tevens willen wij naast de meting in centimers inzicht in de aard van de bodendaling,
bijvoorbeeld de stabiliteit, gelijkmatigheid, gevolgen op langere termmijn etc.

8.

Indien het plan doorgang vindt dan willen wij dat duidelijker en zekerder wordt geformuleerd

9.

Wij willen dat er een regeling komt voor eventuele nawerking die plaatsvindt terwijl de

dat het in 2030 eindigt en ons gebied verder gevrijwaard blijft van gaswinning.

gaswinner reeds is vertrokken of als rechtspersoon niet meer bestaat.
10. In algemene zin komen termen als 'verwaarloosbaar' te gemakkelijk in het ontwerp voor.
Voor de bewoners zijn feiten belangrijk, mede in het licht van transparantie en rechtsgang.
Wij willen dat alle slagen om de arm uit het ontwerp worden verwijderd en vervangen door
feiten.
11. Wat er bedoeld wordt met 'omkering van de bewijslast' wordt niet duidelijk uitgelegd. Wij
willen dat het gaswinningsbedrijf zelf het voornemen heeft om recht te doen aan de schade
geleden door de bewoners. Het kan niet zo zijn dat bewoners zelf van alles moeten gaan
bewijzen en daar tegelijkertijd niet de juiste gegevens, bronnen en deskundigheid voor
hebben. Wij willen vooraf een veel ruimhartiger passage/ formulering over dit onderwerp.
12. Wij willen nu al transparantie over eventuele schadeprocedures en dat die
bewonervriendelijk zijn.
13. In algemene zin moet d e communicatie met en naar de burgers veel beter verlopen. Zie ook
het advies van de provincie. Wij hebben daar enkele aanvullingen op.
a.

De gemeente moet proactieverzijn in de voorlichting én de ondersteuning. Dit geldt
de ambtenaar achter de balie en de attendering naar de belanghebbende burgers
toe.

b.

Plaatsing van de kennisgeving in een h uis-aan-huisblad als de Heerenveens Courant
(in dit geval dd. 8 november 2017), ook nog eens beginnend op de versozijde en
ergens midden in het blad, zonder inhoudsopgave en zonder vaste rubriek voor
overheidszaken, vinden wij voorlichtingskundig een bedenkelijke keuze.
Genoemd blad bestaat uit 40 bladzijden 'van alles wat' en veel reclame. Wij vinden
dat de burger op het gebeid van overheidsvoorlichting hiermee niet serieus wordt
genomen.
Dat alles digitaal voorhanden zou zijn doet hier niets aan af omdat het digitale deel
van een andere voorlichtingstechniek gebruikt maakt ('pull') en bestaat uit een
enorme hoeveelheid kennisgevingen waarbij meestal de stukken ontbreken. Met
ander woorden: beide media bereiken hun doel niet.

c.

Tijdens voorlichtingsbijeenkomst dienen er ook plenaire momenten te zijn waar
zowel plaats is voor gevoelens als ook voor het onderling van elkaar leren door
bewoners.

d.

Meer inzicht geven in de geldigheid, volgorde en procedures van de stukken.

e.

De voorlichting moet bij grote zaken als deze zodanig plaatsvinden dat bewoners niet
bij toeval op de hoogte raken maQr op tijd, opdat zij genoeg tijd over hebben van de
korte periode die tussen de voorlichtingspublicatie en de sluitingstermijn van
inspraak ligt.
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Wij proberen in deze brief gewone omgangstaal te gebruiken. Het zal duidelijk zijn dat
wij met 'bewoners'

bedoelen wij ook de eigenaren van de huizen. Indien er

onduidelijkheden zijn of onze taal voor meerderlei uitleg vatbaar Is, verzoeken wij u ons
daarover te bevragen.

Wij vertrouwen er graag op dat

u onze brief puntsgewijs in behandeling neemt. Graag

ontvangen wij schriftelijk en puntsgewijs uw inhoudelijk antwoord.

Hoogachtend,
--

-
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Bewoners , tevens eigenaren van

Aan
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie en Omgeving
lnspraakpunt winningsplan Langezwaag
Postbus 248

2250 AE Voorschoten
Datum: 16 december

2017

Betreft: Zienswijze Ontwerp lnstemmingsbesluit
Uw kenmerk: DGETM-EO /

17175061,

[zonder datum]

Hooggeachte heer,
In deze brief zullen wij een aantal punten, vragen en verzoeken puntsgewijs naar voren brengen.
Graag ontvangen wij een bevestiging van ontvangst en per punt een antwoord.

1.

Wie bepaalt wanneer er een vierde of extra put wordt geboord en gebruikt? Wie controleert
of de hoeveelheid uit de doelstelling wel of niet gehaald is?
Wij willen dat dit onafhankelijk wordt vastgesteld en met de bewoners wordt
gecommuniceerd.
Nota bene, hierover is negatief geadviseerd door de provincie! Zie ook punt 2.

2.

Met betrekking tot punt 1 (extra outten) en ook in het algemeen willen wij dat er meer

' ;J�lt.

gedaan wordt met de adviezen de gemeenten Heerenveen en Opsterland, provincie,
Wetterskip en Technische Commissie, in zoverre die negatief adviseren op onderdelen en het
geheel van het winningsplan.

3.

Wij willen een nulmeting voor alle woningen in het winningsgebied. Sowieso willen wij dat
voor de woningen van ondergetekenden!
In algemene zin is er sprake van veel te weinig nulmetingen.
Tevens moet hier worden meegenomen dat de boringen en winning reeds zijn begonnen en
dat er mogelijk al schade is ontstaan.

4.

Wij willen exact van u weten wat er onder de huizen van ondergetekenden doorloopt aan
boormaterialen en wanneer die er zijn gekomen.

5.

Wij willen een onafhankelijke taxatie van de te voorspellen waardevermindering van onze
opstallen als gevolg van de gaswinning, met een straal van

1 kilometer om het totale

winningsgebied.
Hierbij zij opgemerkt dat er de laatste jaren

(2013-) veel huizen zijn verkocht aan de

. De kopers hebben gekocht zonder de kennis die zij nu hebben, namelijk
gaswinning. Dat is een extra strop naast eventuele schade in de toekomst.
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6.

Wij willen dat een 'kortdurende bodembeweging' dooreen zuurbehandeling feitelijk en
onafhankelijk wordt gemeten en met de bewoners wordt gecommuniceerd. Ook willen wij
een alternatief voor deze methode. In ieder geval is de formulering hierover te vrijblijvend en
wekt die geen vertrouwen.

7.

Wanneer de bodemdalingsprognoses worden overschreden, kan er blijkbaar een nieuw
winningsplan opgesteld worden, een nieuwe prognose gesteld worden en ter goedkeuring
worden voorgelegd. Dit voornemen wekt geen vertrouwen. Wij willen dat dit wordt
uitgesloten.

t<d ali ng,

Tevens willen wij naast de meting in centimeters inzicht in de aard van de b ode
bijvoorbeeld de stabiliteit, gelijkmatigheid, gevolgen op langere term mijn etc.
8.

Indien het plan doorgang vindt dan willen wij dat duidelijker en zekerder wordt geformuleerd
dat het in 2030 eindigt en ons gebied verder gevrijwaard blijft van gaswinning.

9.

Wij willen dat er een regeling komt voor eventuele nawerking die plaatsvindt terwijl de
gaswinner reeds is vertrokken of als rechtspersoon niet meer bestaat.

10. In algemene zin komen termen als 'verwaarloosbaar' te gemakkelijk in het ontwerp voor.
Voor de bewoners zijn feiten belangrijk, mede in het licht van transparantie en rechtsgang.
Wij willen dat alle slagen om de arm uit het ontwerp worden verwijderd en vervangen door
feiten.
11. Wat er bedoeld wordt met 'omkering van de bewijslast' wordt niet duidelijk uitgelegd. Wij
willen dat het gaswinningsbedrijf zelf het voornemen heeft om recht te doen aan de schade
geleden door de bewoners. Het kan niet zo zijn dat bewoners zelf van alles moeten gaan
bewijzen en daar tegelijkertijd niet de juiste gegevens, bronnen en deskundigheid voor
hebben. Wij willen vooraf een veel ruimhartiger passage/ formulering over dit onderwerp.
12. Wij willen nu al transparantie over eventuele schadeprocedures en dat die
bewonervriendelijk zijn.
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13.

In algemene zin moet de communicatie met en naar de burgers veel beter verlopen. Zie ook
het advies van de provincie. Wij hebben daar enkele aanvullingen op.
a.

De gemeente moet pro actiever zijn in de voorlichting én de ondersteuning. Dit geldt
de ambtenaar achter de balie en de attendering naar de belanghebbende burgers
toe.

b.

Plaatsing van de kennisgeving in een huis aan huisblad als de Heerenveens Courant
(in dit geval dd.

8 november 2017), ook nog eens beginnend op de versozijde en

ergens midden in het blad, zonder inhoudsopgave en zonder vaste rubriek voor
overheidszaken, vinden wij voorlichtingskundig een bedenkelijke keuze.
Genoemd blad bestaat uit 40 bladzijden 'van alles wat' en veel reclame. Wij vinden
dat de burger op het gebeid van overheidsvoorlichting hiermee niet serieus wordt
genomen.
Dat alles digitaal voorhanden zou zijn doet hier niets aan af omdat het digitale deel
van een andere voorlichtingstechniek gebruikt maakt ('pull') en bestaat uit een
enonne hoeveelheid kennisgevingen waarbij meestal de stukken ontbreken. Met
ande fwoorden: beide media bereiken hun doel niet.
c.

Tijdens voorlichtingsbijeenkomst dienen er ook plenaire momenten te zijn waar
zowel plaats is voor gevoelens als ook voor het onderling van elkaar leren door
bewoners.

d.

Meer inzicht geven in de geldigheid, volgorde en procedures van de stukken.

e.

De voorlichting moet bij grote zaken als deze zodanig plaatsvinden dat bewoners niet
bij toeval op de hoogte raken maar op tijd, opdat zij genoeg tijd over hebben van de
korte periode die tussen de voorlichtingspublicatie en de sluitingstermijn van
inspraak ligt.

f.

Deze tekst is door mijzelf (

) en een buurman opgesteld. Anderen zullen

deze tekst ook versturen. Het zou prettig zijn als ons werd toegestaan gezamenlijk in
één brief te reageren als dat ons goed uitkomt.
Wij proberen in deze brief gewone omgangstaal te gebruiken. Het zal duidelijk zijn dat
wij met 'bewoners' bedoelen wij ook de eigenaren van de huizen. Indien er
onduidelijkheden zijn of onze taal voor meerderlei uitleg vatbaar is, verzoeken wij u ons
daarover te bevragen.
Wij vertrouwen er graag op dat u onze brief puntsgewijs in behandeling neemt. Graag
ontvangen wij schriftelijk en puntsgewijs uw inhoudelijk antwoord.

Hoogachtend,

�
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Stichting Tsjingas

tsjingas@hotmail.com
KvK nr. 68465998
Aan:
Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Langezwaag
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

21DEC2017
Nij Beets, 18-12-2017
Aangetekend verzonden op: 19-12-2017

Excellentie,
In onderstaande dient Stichting Tsjingas haar zienswijze in met betrekking tot het ontwerp
instemmingsbesluit met het voor de gewijzigde gaswinning Langezwaag Staatscourant (Nr.

63784, d.d. 08-11-2017) en het daarbij behorende winningsplan en de onderliggende
stukken.

Wij zijn het niet eens met de uitbreiding en de verlenging van de productie in Langezwaag.
Wij verzoeken uw voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de
gewijzigde, langer aanhoudende gaswinning en verhoging van de productie in te stemmen.
Ons belang en onze motivering vindt u in onderstaande.

Belang
Stichting Tsjingas stelt zich ten doel, een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk
landschappelijk , leef en woonmilieu binnen, op, onder en boven de gemeente Opsterland
en aangrenzende gemeenten te behouden en te bevorderen, en het tegengaan en
voorkómen van die rechts en feitelijke handelingen die aan de natuur, het milieu en het
landschap, bodem en (diepe) ondergrond, huizen, wegen en andere kunstwerken in dit
gebied, of aan de collectieve bewoners in voornoemde gemeenten, materiële dan wel
immateriële aantasting, schade, inklinking, trilling, vervuiling, radioactieve straling of hinder
Pagina 1 van 5
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toebrengen of zouden kunnen toebrengen. Onder het doel is mede begrepen het behartigen
•

van gelijksoortige belangen van collectieve bewoners van dit gebied en van de gezamenlijke
donateurs van de stichting. Onze stichting heeft voorts ten doel het verrichten van alle
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Motivering
Wij menen dat uw besluit haaks staat op de doelstellingen van onze stichting. Gaswinning
draagt niet bij aan een evenwichtig en gezond, schoon, natuurlijk landschappelijk , leef en
woonmilieu; integendeel. Daarom kunnen wij ons niet vinden in de conclusie van de
ontwerpbeschikking, dat Vermilion de gas winning mag uitbreiden in productiecapaciteit en
duur.

Wij verzoeken u verder de geschiktheid van het gebied, een veenweide gebied met diepte
ontwatering en daarmee gepaard gaande bodemdaling gebied, te heroverwegen, en te
concluderen dat het gebied niet geschikt is voor een activiteit als gas winning, nu de
zeespiegel stijgt door klimaatverandering en de bodem in Friesland reeds zorgelijk aan het
dalen is door andere ontwikkelingen, zonder dat de cumulatieve effecten hiervan voldoende
inzichtelijk zijn gemaakt en de risico's van die cumulatieve effecten voldoende kunnen
worden ingeschat en overwogen bij de besluitvorming. Omdat het veenweide gebied
betreft, dat door diepte ontwatering te maken heeft met bodemdaling, menen wij dat het
gebied niet geschikt is voor activiteiten die de bodem nog verder doen dalen, waaronder
gaswinning.

Wij menen dat ook gezondheidsrisico's en effecten onvoldoende duidelijk zijn en
onvoldoende zijn meegewogen dan wel inzichtelijk gemaakt. Wij menen dan ook, dat er
onvoldoende informatie is opgenomen om de vraag te kunnen beantwoorden of het
voorkomen van schade of de veiligheid (gezondheid) al dan niet op onaanvaardbare wijze
wordt aangetast. De gevolgen van gasboringen zijn onomkeerbaar en dienen naar ons idee
daarom zwaarwegend te zijn bij de voorbereiding van het instemmingsbesluit, maar is dat in
de documenten en adviezen naar ons idee onvoldoende.

Bij de risicobeoordeling worden lange termijneffecten naar ons idee onvoldoende mee
gewogen. Te denken valt niet alleen risico's en eventuele schade aan gebouwen, landerijen
of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan verminderde
waarde van onroerende goederen en bezittingen. Ook valt te denken aan
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gezondheidseffecten en risico's op langere termijn, door uitstoot, stress, slapeloosheid en
-

zorgen, of door het inbrengen van hulpstoffen in de diepe ondergrond.

Wij missen ook duidelijkheid en feitelijke gegevens over de effecten van de plannen op
grond en drinkwater. Dat het Wetterskip instemt met de plannen is naar ons idee
onvoldoende motivering om te kunnen concluderen dat de plannen veilig zijn.
Ons is bekend, dat waterbedrijf Vitens stelt dat de drinkwatergebieden en -kwaliteit onder
druk staan, mede door mijnbouw. Mensen zouden daarom maar regentonnen neer moeten
zetten, zo stelde Vitens. In de Noorderbreedte staat te lezen, dat Vitens stelt dat drinkwater
op termijn duurder wordt, o.a. door Mijnbouw. Wij menen, dat dit geen effectieve
antwoorden zijn voor de druk, waaronder drinkwater in toenemende mate komt te staan.

Mogelijke {lange termijn en cumulatieve) effecten op grond en drinkwater door
bodemdaling of uitstoot dan wel door het inbrengen van hulpstoffen in de diepe ondergrond
zijn naar ons idee onvoldoende in kaart gebracht, en {sluipende) effecten op langere termijn
op de gezondheid van omwonenden onvoldoende uitgesloten.
Wij menen dat drink- en grondwaterveiligheid een veel prominentere rol bij de
voorbereiding van het instemmingsbesluit verdient dan het nu gekregen heeft.

Veiligheid is naar onze indruk nu teveel bezien vanuit/gedefinieerd als calamiteiten en
aantallen slachtoffers per aantal inwoners, en onvoldoende vanuit sluipende effecten op de
langere termijn. Wij menen dat risico's meer zouden moeten worden bezien vanuit effecten
op drink en grondwater en gezondheid, en ook meer afgewogen zouden moeten worden
tegenover reeds beschikbare alternatieven. Dit aangezien effecten van gaswinning
onomkeerbaar zijn. Leveringszekerheid is naar ons idee ondergeschikt a a n de garantie van
veilig drinkwater, bodemdaling ten opzichte van de stijgende zeespiegel en gezondheid, eens
temeer daar er voor de leveringszekerheid in toenemende mate alternatieven voorhanden
zijn waarbij de risico's die gaswinning met zich meebrengt niet of minder spelen.

Verder hebben wij niet zo heel veel vertrouwen in de exploitant dan wel in de mijnbouw
controlerende organen. Onder Skoatterwald {Heerenveen) blijkt de firma onder een
woonwijk gas te hebben gewonnen zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Ondanks de
zorgen van omwonenden en andere belanghebbenden ging de exploitant gewoon door toen
dit eenmaal ontdekt was, en mochten de activiteiten uiteindelijk ook gewoon doorgaan van
het bevoegd gezag. Uit deze gang van zake hebben wij de indruk overgehouden, dat zorgen
en ervaringen van burgers/omwonenden een te klein gewicht krijgen toebedeeld in de
overwegingen door het Ministerie en controlerende organen. Wij zien dit ook terug in de
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plannen van Vermilion. De plannen zijn uitgewerkt, en belanghebbenden komen voor een
•

(vrijwel) voldongen feit te staan. Wij menen dat de inspraak van belanghebbenden veel
meer gewicht in de schaal verdient dan in het ontwerpbeschikkingsbesluit het geval is. Wij
menen om die reden dat het ontwerpbesluit prematuur is.

Er staat in de aanvraag van Vermilion een aantal keren benoemd, dat bepaalde
ontwikkelingen 'niet zijn voorzien'. Dit betekent echter niet, dat die ontwikkelingen niet
plaats zullen vinden. Wij menen dat daar waar staat 'niet voorzien' zou moeten worden
vervangen door 'is uitgesloten.' Dit omdat zaken die niet voorzien zijn door de exploitant tot
op heden, en ook blijkens de onderhavige aanvraag, gewoon worden aangepast en
geactualiseerd, en belanghebbenden daar nauwelijks invloed op uit kunnen oefenen om
deze ontwikkelingen, hoe onwenselijk ook, tegen te gaan.

Wij menen ook, dat het plan van Vermilion inconsistenties bevat, waardoor er
onduidelijkheden zijn die een zorgvuldige voorbereiding van het instemmingsbesluit in de
weg staan. Zo is niet duidelijk of de vierde put wel of niet onderdeel uitmaakt van het
onderhavige plan, en of het wel of niet een voorziene uitbreiding betreft. Ook is niet
duidelijk hoe het bedrijf denkt om te gaan met niet voorziene of niet verwachte uitbreiding
van gaswinning, wat er gebeurt als er meer gas wordt gewonnen dan voorzien, en of de
genoemde einddatum bindend is.

Wij menen dat er teveel onduidelijkheden zijn om nu reeds een zorgvuldig voorbereid en
weloverwogen besluit te kunnen nemen, of te kunnen stellen dat de voordelen van de
gaswinning opwegen tegen het totaal van de nadelen, of dat het belang van veiligheid van
omwonenden voldoende is beoordeeld.

De nadelen van gaswinning voor omwonenden en andere belanghebbenden zijn niet te
ondervangen met een betere communicatie of door mensen het 'gevoel te geven', dat zij
invloed hebben op gaswinning, de duur, hoeveelheid en gevolgen ervan. Wij pleiten voor
meer medezeggenschap van belanghebbenden die nadelen van gaswinning ondervinden
voorafgaand aan de besluitvorming, en met een daadwerkelijke invloed op de
besluitvorming. Wij menen ook, dat het burgerlijk wetboek onvoldoende mogelijkheden
biedt om cumulatieve effecten die leiden tot verontreiniging van bodem, water of die leiden
tot bodemdaling en schade aan gebouwen van elkaar te kunnen differentiëren.
Volgens de artikelen 173-175 BW6 kan schade door verontreiniging van water of bodem
worden verhaald. Vermilion is voornemens zuren in de diepe ondergrond aan te brengen.
Onvoldoende is bekend, welke zuren dat zijn en welke effecten er op langere termijn zullen
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dan wel kunnen optreden. Belanghebbenden kunnen zich daardoor onvoldoende verweren
·

tegen een eventueel optreden van schade aan de gezondheid op de langere termijn.
177, 4e lid BW6

Voor schade door beweging van de bodem is aansprakelijk degene die ten tijde van het
bekend worden van deze schade exploitant is. Indien na het bekend worden een ander
exploitant wordt, blijft de aansprakelijkheid rusten op degene die ten tijde van dit bekend
worden exploitant was. Indien deze schade bekend wordt na sluiting van het mijnbouwwerk,
rust de aansprakelijkheid op degene die de laatste exploitant was. Deze aansprakelijkheid is
echter onvoldoende vast te stellen, aangezien de bodem ook daalt door andere effecten
(diepte ontwatering bijvoorbeeld). Voor omwonenden en belanghebbenden is er
onvoldoende waarborg dat de schade aantoonbaar is dan wel op de exploitant kan worden
verhaald. De exploitant kan altijd stellen, dat de schade door daling niet door de gaswinning
komt, maar door diepte ontwatering of andere factoren. De oorzaak van eventuele schade
door bodemdaling is onvoldoende vast te stellen, waardoor de belangen van omwonenden
onvoldoende zijn gewaarborgd.

Wij doen dan ook met nadruk en zorg een beroep op u, om het instemmingsbesluit te
vernietigen en niet tot uitbreiding of verlenging van de gaswinning bij Langezwaag over te
gaan. In plaats daarvan roepen wij u op, de gaswinning ter plaatse zo spoedig mogelijk te
beëindigen en met kracht in te zetten op het beëindigen van het winnen van fossiele
brandstoffen uit onze omgeving.

Hoogachtend,

Voorzitter

secretaris
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OPRICHTING STICHTING TSJINGAS

Heden, één en dertig maart twee duizend zeventien, verschenen voor mij,
, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van

--

------

, notaris gevestigd te Ureterp, gemeente Opsterland:

----

1.

2.

Oprichting

---

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor
de volgende statuten vast te stellen.
Statuten

Naam.zetel en duur
Artikel 1
1.

-------

--------��

-------

-------

De stichting is genaamd: Stichting Tsjingas.

------

2. De stichting is gevestigd te Nij Beets, in de gemeente Opsterland.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel

-------

------

Arti kei 2
1.

-----

------

De stichting heeft ten doel: het behouden en bevorderen van een evenwichtig
en gezond, schoon, natuurlijk- landschappelijk-, leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven de gemeente Opsterland en aangrenzende gemeenten; alsmede het tegengaan en voorkómen van die rechts- en feitelijke

----

handelingen die aan de natuur, het milieu en het landschap, bodem en (diepe)
ondergrond, huizen, wegen en andere kunstwerken in dit gebied, of aan de collectieve bewoners in voornoemde gemeenten, materiële dan wel

---

immateriële aantasting, schade, inklinking, trilling, vervuiling, radioactieve
straling of hinder toebrengen of zouden kunnen toebrengen.
2.

-------

Onder het doel is mede begrepen het behartigen van gelijksoortige belangen van collectieve bewoners van dit gebied en van de gezamenlijke donateurs
van de stichting.

3.

De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van alle verdere handelingen,
die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

M iddeleo
Artikel3

--

-------

4. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

--

-------

-------

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a.

-

------

-------

het met alle wettelijke middelen tegengaan en voorkómen van de winning van
aardgas, aardolie en/of andere delfstoffen, dan wel van de winning van

--

aardwarmte met gebruikmaking van een vergunning voor de winning van
koolwaterstoffen in datzelfde gebied, op-, in-, onder-, en nabij voornoemde gemeenten, en tevens met alle wettelijke middelen tegengaan en voorkómenAB / 20170244
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van het inbrengen of ontstaan van schadelijke stoffen of radioactief materiaal
in de bodem dan wel diepe ondergrond, in of nabij grond- dan wel drinkwater
in voornoemde gemeenten, en het ageren tegen de voorwaarden en

---

omstandigheden die voornoemde winning en inbrenging voorbereiden,
mogelijk maken of mogelijk zouden kunnen maken;
b.

--

------

te bewerkstelligen dat ingeval van de sub a hiervoor bedoelde winning of
mogelijk of voorgenomen winning, dan wel anderszins vooraf dan wel in een
zo vroegtijdig mogelijk tijdig stadium door de (verwachte dan wel mogelijke) schadeveroorzaker en/of van overheidswege verantwoordelijkheid wordt
genomen door het verrichten van nulmetingen, voor (mogelijk) toe te

--

brengen en/of toegebrachte aantasting of schade van het algemeen belang en
particulier belang en door deze fondsen ter schadebestrijding worden
toegezegd en gevormd, alsmede in het algemeen, en het bijeenbrengen van
schadefondsen;
c.
d.

---

haar doelstelling, belangen en werkzaamheden naar buiten toe uit te dragen;het voeren van overleg en het uitwisselen van informatie en adviezen met

-

belangstellenden, vertegenwoordigers van dorpsbelangen in het gebied,
overheidslichamen, bedrijven en andere betrokkenen;
e.

-------

haar belangen, alsook de door haar beoogde bescherming van de algemene,
collectieve en gelijksoortige belangen van anderen, zowel in als buiten rechte
te handh a ven;

f.

-------

het bijeenbrengen van financiële middelen om haar doelstelling te

-----

verwezenlijken; -----9. alle andere wettelijke middelen, die aan het doel dienstig kunnen zijn.
Geldmiddelen

--

-------

Artikel 4
!.

-------

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen,

---

donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, toevallige baten en andere
wettige inkomsten.
2.

-------

Erfstellingen mogen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.

Donateurs
Artikels

--------

-------

-------

Degenen, die het doel van de stichting financieel wensen te ondersteunen,

--

kunnen zich als donateur bij het bestuur opgeven tegen een door het bestuur vast
te stellen jaarlijkse bijdrage.
Bestuur

Artikel 6
!.

--------

--------

-------

Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal van minimaal drie

----

personen.
2.

De leden van het bestuur worden benoemd door het bestuur.

3.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

-------

penningmeester, met dien verstande, dat de functies van secretaris en

-

--

penningmeester dan wel die van voorzitter en penningmeester in één persoon
kunnen worden verenigd. Het bestuur kan ook plaatsvervangers aanwijzen. -

4.

Periodiek treedt een aantal bestuursleden af, volgens een door het bestuur op
te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar.

5.

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden ein

--

------

ondercuratelestelling van het bestuurslid, alsmede indien hij in staat van
faillissement wordt verklaard. Indien een bestuurslid is benoemd op grond van
enige kwaliteit, dan eindigt het bestuurslidmaatschap bij verlies van die
kwaliteit.

--

-------
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6.

Het bestuur kan een bestuurslid uit zijn lidmaatschap ontzetten, mits het

-

besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle overige leden
van het bestuur. Degene, die ontzet zal worden, mag over het voorstel tot
ontzetting geen stem uitbrengen.
7.

-

------

In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, met dien verstande, dat

-

zolang in een vacature niet is voorzien de overblijvende leden het bestuur

-

blijven vormen. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen voor wat betreft
de tijd van aftreden, op het in lid 3 bedoelde rooster de plaats van hun
voorganger in.

Bestuurstaken: vertegenwoordiging
Artikel 7
1.

--

-------

-------

------

Het bestuur is belast met de leiding van de stichting en beheert de zaken van
de stichting. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel van de
stichting.

2.

-------

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De

----

bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte komt
mede toe aan de voorzitter gezamenlijk handelend met de secretaris of de
penningmeester en aan de twee laatst genoemden tezamen, met dien
verstande dat steeds twee personen optreden.

-

--

-------

3.

Het bestuur is bevoegd één of meer van zijn leden aan te wijzen om in--

4.

Het bestuur kan de penningmeester machtigen betalingen te doen en gelden -

bepaalde gevallen of in bepaalde zaken de stichting te vertegenwoordigen.
te ontvangen en daarvoor te kwiteren.
5.

--

------

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen en tot het
sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot--
zekerheid voor de schuld van een derde verbindt.

6.

-------

Het bestuur kan commissies instellen, al dan niet bestaande uit bestuursleden,
aan welke commissies adviserende en uitvoerende taken kunnen worden
toege k en d.

Vergaderingen van het bestuur
Artikel 8
1.

--------

------

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter en de secretaris gezamenlijk dit wenselijk oordelen, doch tenminste eenmaal per jaar.

2.

------

De bestuursvergaderingen worden zo mogelijk schriftelijk geconvoceerd door of namens de secretaris, zo mogelijk op een termijn van tenminste tien
dagen. De convocatie bevat de te behandelen agendapunten.

3.

-

-------

--

-------

Indien twee andere bestuursleden onder schriftelijke opgave van redenen het
beleggen van een bestuursvergadering wenselijk achten, is de secretaris

-

verplicht binnen een termijn van een maand na ontvangst van bedoelde brief 
het bestuur in vergadering bijeen te roepen. Voldoet de secretaris niet aan

-

deze verplichting, dan zijn de desbetreffende bestuursleden gerechtigd zelf de
bestuursvergadering bijeen te roepen. -----4.

Van alle vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. Deze

-

notulen dienen op de eerstvolgende vergadering te worden vastgesteld en
daartoe door de voorzitter en de secretaris te worden getekend.

-

------

5. Jaarlijks voor één juli wordt een vergadering van het bestuur gehouden,--

waarin de secretaris en de penningmeester verslag uitbrengen over de

--

werkzaamheden in het afgelopen jaar. Voor het begin van enig boekjaar dient
in een bestuursvergadering de begroting voor het komende jaar te worden
vastg·esteld.

------
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Bestuursbesluiten
Artikel 9

1.

Rechtsgeldige besluiten kunnen door het bestuur slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden
aanwezig is of vertegenwoordigd is. Indien zulks niet het geval is, wordt

--

--

binnen een maand, doch niet binnen tien dagen, een tweede vergadering

-

gehouden waarin besluiten kunnen w orden genomen, ongeacht het aantal

--

aanwezige bestuursleden.

2.
3.

Een lid kan zich schriftelijk door een ander lid laten vertegenwoordigen.

--

Tenzij in de statuten anders is bepaald besluit het bestuur met gewon <>e--meerderheid van stemmen.

4.

Voorzover niet uit de statuten het tegendeel blijkt kan raadpleging van--
bestuursleden ook plaats vinden per brief of door een verklaring houdende
instemming, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zijn

-

genomen, indien niet alle bestuursleden zich terzake van het betreffende
voorstel schriftelijk hebben uitgespro ken. �------

Stemmingen
Artikel 10
1. Stemmingen

over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen -

schriftelijk, met ongetekende briefjes

2.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen, zulks ter beoordeling van de

---

voorzitter van de vergadering, zijn van onwaarde en worden geacht niet te

--

zijn uitgebracht.

3.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

4.

Benoeming van personen kan ook bij acclamatie geschieden.

---

----

-------

Bo�kjagr en beb�er van d�geldmiddelen
Artikel

11

1.

Het boekjaar van de stichting is getijk aan het kalenderjaar, en loopt derhalve

2.

Jaarlijks binnen zes maanden na aftoop van het boekjaar worden door de

van één januari tot en met één en dertig december.

-------

-

penningmeester een balans en een exploitatierekening, alsmede een verslag van de in het afgelopen boekjaar ver richte werkzaamheden opgemaakt, welke
stukken in de in artikel 8 lid 5 bedoelde vergadering door het bestuur moetenworden goedgekeurd en vastgesteld.

3.

Goedkeuring van de balans, de exploitatierekening en het verslag strekt de penningmeester tot décharge voor de door hem verrichte handelingen,--
voorzover deze handelingen uit de hiervoor bedoelde stukken blijken.

Huishoudelijk

----

reglement

Artikel12
Onderwerpen niet in de statuten geregeld kunnen door het bestuur worden

--

geregeld bij een Huishoudelijk Reglement dat geen bepaling mag bevatten in
strijd met de statuten.

Wijzigingstatuten
Artikel 13
1. In de statuten van

de stichting kan, behoudens het hierna bepaalde, slechts

wijziging worden gebracht in een bestuursvergadering waarin tenminste
drie/vierde

(3/4e)

gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig is en

tenminste drie/vierde

(3/4e)

gedeelte van de door de aanwezige bestuursleden

uitgebrachte geldige stemmen voor het voorstel wordt uitgebracht.

2.

--

---

Is in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt

---

behandeld, niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan wordt binnen
AB /
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dertig dagen, doch niet binnen tien dagen, een nieuwe vergadering gehouden,
waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden tot de wijziging wordt besloten mits tenminste drie/vierde (3/4 ) gedeelte van de geldig uitgebrachte
e

stemmen voor het voorstel wordt uitgebracht.
3.

------

De wijziging is eerst van kracht nadat daarvan een notariële akte is

---

opgemaakt. Een afschrift daarvan wordt neergelegd bij het handelsregister ten
kantore van de Kamer van Koophandel.
Opheffing
Artikel 14

--------

-------�

-------�

1 . D e stichting kan worden opgeheven bij bestuursbesluit, waarbij het bepaalde
in artikel 13 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing is.
2.

------

Bij opheffing van de stichting geschiedt de liquidatie door het bestuur.

---

3. Aan een eventueel batig saldo bij de vereffening na opheffing overblijvende
wordt door het bestuur een bestemming gegeven, zoveel mogelijk in

---

overeenstemming met het doel van de stichting.
Slotbepalinqen
Artikel 15
1.

Het bestuur beslist ten aanzien van datgene, wat niet in deze statuten is
geregeld.

2.

------

-------�

-------

Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs

----

elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3.

----

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december twee duizend zeventien.

Eerste bestuur

----

--

--------

In afwijking van het hiervoor vermelde voor wat de benoeming van bestuursleden
betreft, treden voor de eerste maal als bestuursleden op:
de comparante sub 1, mevrouw
gekozen als voorzitter;

, voornoemd, tevens

--

-------

de comparante sub 2, mevrouw
tevens gekozen als secretaris ;

, voornoemd,

-

--------

de heer

,

--

-

tevens gekozen als penningmeester;

-------

mevrouw
--

�

-------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

-------

De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, mede aan de hand van de hiervoor gemelde documenten vastgesteld.

--------

Deze akte is verleden te Opsterland op de datum, in het hoofd van deze akte
vermeld.

--

------

De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van

-

deze akte te hebben kennis genomen en met deze inhoud in te stemmen. Daarna
is de inhoud van deze akte aan de comparanten opgegeven en toegelicht, waarop
de comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen
prijs te stellen.

-

-------

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de
comparanten en mij, notaris, ondertekend.

--------

(volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
lnspraakpunt Winningsplan Langezwaag,
Postbus 248,
2250AE Voorschoten

21 DEC 2017

Heerenveen, 18 december 2017
Betreft: Zienswijze op nader aan te voeren gronden
L.S.,
Ondergetekende,

, geboren op 1

, wonende

, dient hieräj een pro forma zienswijze in tegen
het Ontwerpinstemmingsbesluit wijziging winningsp&an Langezwaag.

Een kopie van het ontwerpbesluit besluit voeg ik bij deze pro forma zienswijze.
Ik verzoek u mij, naast een ontvangstbevestiging van de zienswijze, op grond van art.
6:6Awb een redelijke termijn te stellen waarbinnen de nadere gronden van de zienswijze
kenbaar moeten worden gemaakt.

Hoogachtend,

Bijlage (1 ): kopie van het besluit
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Officiële U!tgaw van het Koninkrijk dor Nederlanden $#Id& 1814.

Ontwerpinstemmingsbesluit wijziging winningsplan Langezwaag, Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat

Van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 decembs 2017 llgt het ontwerpinstem·
mingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan L.angezwaag ter inzage. Iedereen kan reageren op het
ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.
N

--

.....",i.....-

Langezwaag

·-

I•

Wat verandert er bij de bestaande gaswinning in Langezwaag?
Uit het gasveld Langezwaag (in rood aangegeven op de kaart) wordt door Vermilion Energy Nether
lands B.V. sinds 2013 gas geproduceerd. Het gasveld ligt geografisch gezien in de provincie Fryslän
onder de gemeenten Heerenveen en Opsterland. Vennilion heeft een gewijzigd winningsplan
ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Langezwaag gasveld. De redenen voor de wijziging
zijn: het verlengen van de winningsperiode, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een
actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen. Vermilion verwacht tot en met 2030 gas te
produceren uit het Langezwaag gasveld.

SCNtscowaat 2817 llf. S3784

8 november 2817

45 van 61

0013

Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het gewijzigde winningsplan Langezwaag is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Dit zijn de
provincie Fryslän, de gemeenten Heerenveen en Opsterland en Wetterskip Fryslän. Daarnaast zijn
Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies
gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van donderdag 9 novermer 2017 tot en met woensdag 20 december 2017 het ontwerpinstem

mingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de
volgende locaties:
gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 te Heerenveen
gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Uw zienswijze indienen7
U kunt van donderdag 9 november 2017 tot en met woensdag 20 december 2017 reageren op het

ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit met het
winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbe·
sluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.
Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpinstemmingsbesluit een
zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij d e
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst. Hier kunt u vragen stellen en informatie krijgen

over de gaswinning Langezwaag en de procedure. Medewerkers van het Ministerie van EZK en van
Vermilion zijn aanwezig.

De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 novermer 2017 van 16.00 tot 20.00 uur in het
Abe Lenstra Stadion, Abe Lenstra Boulevard 19, 8448 JA Heerenveen.

Hoe kunt u reageren1
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat, lnspraakpunt Winningsplan Langezwaag, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw
brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven; er is een notulist aanwezig
om uw zienswijze op te schrijven. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?
Alle zienswijzen worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een nota van antwoord
wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn
verwerkt.
Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 2018 ter inzage gelegd. Hiertegen staat dan
beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan
huisbladen.

S•aat1rciwaa12l17111. 6l7M
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Wilt u meer weten?
Voor nadere infonnatie en mondeling inspreken kunt u contact opnemen met Kim Mulder (070) 378
6524.

� anar. i11l4

a november zut7
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Ministerie van Economische Zaken
lnspraakpunt Winningsplan Langezwaag
Postbus 24 8
225 0 AE Voorschoten

2 0 JAN 2018

Heerenveen, 17 januari 201 8
Betreft: Bezwaarschrift tegen het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Langezwaag
DGETM-E0/17175061

L.S.,
Ondergetekende,
in
maakt hierbij bezwaar tegen het ontwerp-instemmingsbesluit, betreffende het
winningsplan Langezwaag.
Ik kan mij niet verenigen met dit ontwerpbesluit, omdat wij nu al ernstige overlast ondervinden
van de gaswinning en het daarbij behorende gastransport. Deze overlast gaat alleen maar
toenemen door de gaswinning bij Langezwaag en het daarbij behorende gastransport.
De huidige gaswinning en gastransport rond Heerenveen zorgt er momenteel voor, dat er 24 x7
een vibratie te voelen is en een bromtoon te horen is ons huis, die afkomstig is van de
gaswinning/gastransport van Verrnilion en de Gasunie. Wij slapen nauwelijks door deze brom.
Bij een vergunningverlening dient niet alleen gekeken te worden naar de plaats waar het gas
gewonnen wordt, maar tevens moet dit gas worden getransporteerd via een buisleiding naar de
Garijp TC, en na behandeling uiteindelijk afgeleverd bij de Gasunie om daarna getransporteerd
te worden door de Gasunie.
Bij een vergunning dienen al deze elementen meegenomen te worden. Analoog aan het
aanleggen van een ringweg, waarbij ook de aanvoerroutes moeten worden meegenomen.
In 199 8 heb ik mijn woning gekocht met de bedoeling om daar rustig te kunnen wonen. Wij
hebben volgens verschillende internationale afspraken ook gewoon recht op dit woongenot. Dit
woongenot wordt ons door de gaswinning en het gastransport onmogelijk gemaakt.

Gasleidingvibratie
Het is algemeen bekend dat er bij transport van gas vibratie in de leidingen optreedt.
Vo lge'ls de Gast.rite 1s een 1 u herz frequentie •S het leid ngnet normaal

van de Gasume Als net
ik zou tie! een versch ,nset noemen zegt 1r J
trilt werkt het net Maar als net extreem wordt •s het vervelend De drwc- en temperatuurmeters
kunnen ka pot gaan. een compressor kan gaa n trippen zoa's WIJ dat noemen Laatst hebbe'l we het
meegemaakt zeer u1tzonder1 Ji< wart eer He rz of tien ts de regel dat er een 200 Hz-tnlllng •n de
le1dmgen var een mengstat1on O'ltstond Dat roor Je Daar rnoet ie wat aan doen De Gasume steekt
geld in fundamentee onderzoe1c; !n de hoop dat het ertoe zal bijdragen de versch 1nselen beperkt te
houden
Een probleem? Nee

met
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Flow velocity vectors

Literatuur:
https://www.researchgate.neVpublicationl277211707_Generation_of_ LowFrequency_Ground_Vibrations_by_Sound_Waves_Propagating_in_ Underground_Gas_Pipes

Bij bochten, kleppen en vertakkingen van pijpleidingen wordt de stroming van gas turbulent en is
er extra energie nodig van compressoren om de druk in de leiding te handhaven. Aangezien
energie nooit verloren gaat, wordt deze extra benodigde energie omgezet in krachten op de
gasleidingwand. De gasleiding gaat hierdoor vibreren. Om te voorkomen dat gasleidingen
vanzelf naar boven komen, worden ze dan ook met ankers vastgezet.
De vibratie van gasleidingen wordt weer doorgegeven aan de omgeving. Aangezien de trilling
met een frequentie van plm. 10 herz gaat. is de golflengte ongeveer 30 meter. De ondiepte van
de pijpleidingen is niet voldoende om een golf van deze lengte effectief te dempen, waardoor de
trillingsgolf aan de wijde omgeving wordt doorgegeven.
Handbook of Natural Gas Transmission and Processing:

The rccommcnd\.:cl \·aluc for chc ga. \"clocicy in chc cmnsmission pipclinö is
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De erosiesnelheid van een pijpleiding is ongeveer 1 8 mis. 40-5 0% voor de aanbevolen
gassnelheid zou dus 7,2-9 mis moeten zijn. Bij grote pijpdiameters moet de snelheid nog lager
liggen. Het vreemde is dat de Gasunie in zijn richtlijnen 20 mis gebruikt, die weer via een
onnauwkeurige berekening op 60 ft/s is gebaseerd.
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Vermillion en de Gasunie doen erg geheimzinnig over de stromingssnelheid in hun
gaspijpleidingen. Ik heb op daarover gestelde vragen nooit antwoord ontvangen.
Tussen Grijpskerk en Workum lopen meerdere pijpleidingen te dicht bij elkaar. Dit is gedaan om
kosten te besparen. De keerzijde is dat vibraties van de pijpleidingen aan elkaar worden
doorgegeven en het vibratiemodel hierdoor extra complex wordt. Tevens is dit voor de veiligheid
een groot probleem. Een ontploffing van 1 gaspijpleiding zal tot een ontploffing van alle drie de
gaspijpleidingen leiden. Zie de krater van de ontploffing bij Gellingen (Belgiê) in een kleinere
gaspijpleiding. De krater is groter dan de afstand van de gaspijpleidingen tussen Grijpskerk een
Workum.
Om onderhoudskosten omlaag te brengen, wordt er in de gaswereld veel aandacht besteed aan
het omlaag brengen van de vibraties. Dit gaat echter vooral om de vibraties van 100-200 herz
die door aanpassingen terug worden gebracht naar een lagere frequentie. Door deze lagere
frequentie neemt de levensduur van het equipment toe, maar neemt de afstand waarover de
trilling cq. het LFG wordt getransporteerd toe.
Het huidige (EU) beleid om gaspijpleidingen twee richtingen op te laten stromen is funest voor
vibraties. Alle aanpassingen die gedaan zijn om de stroom met bijvoorbeeld spoilers efficiênt
een bepaalde richting op te laten stromen, zorgen voor vibratieproblemen bij een stroming in de
omgekeerde richting.

Ontwerp-instemmingsbesluit
AdviesSodM
Ik vind het vreemd dat het SodM het aannemelijk vindt dat het risico op nadelige gevolgen voor
het milieu beperkt is.
Het SodM is op de hoogte van de gasleidingvibraties, met trillingen en LFG als gevolg.
Het SodM zou moeten weten dat het gas gewonnen wordt om te worden verbrand. Dit
leidt tot C02 emissie.
Het SodM vergeet de methaan-emissie van plm. 4 procent dat optreedt in de hele
gaswinning/gastransport/gasverbruik keten. Methaan wordt algemeen gezien als een gas
dat het 25 voudige broeikas effect heeft van C02. Dit betekent dus een verdubbeling van
het broeikaseffect t.o.v. alleen C02-emissie.
Tevens geeft SodM aan dat naast een winningsplan ook een omgevingsvergunning nodig is.
Deze omgevingsvergunning gaat echter niet verder dan het hekwerk van de installatie. Ik heb al
eens eerder bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning. Dit bezwaar is toen afgewezen,
omdat de gaspijpleidingen niet gezien werden als onderdeel van de installatie.

Conclusie minister
Op blz. 14 concludeert de minister in algemene zin, mede op advies van SodM dat er geen
nadelige effecten op natuur en milieu door de gaswinning te verwachten zijn.
Gezien de genoemde punten van gasleidingvibratie, C02 emissie en methaanemissie lijkt het
mij onmogelijk om deze conclusie te handhaven.
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De minister kan geheel en gedeeltelijk instemming weigeren indien nadelige gevolgen voor het
milieu ontstaan en zou dit ook moeten doen. Eerst moet er goed onderzoek plaatsvinden over
de gasleidingvibraties. De beoordeling van het aspect trillingen vindt zijn grondslag in artikel 3.1
Wet ruimtelijke ordening. Hierin is de zorg voor een goede ruimtelijke ordening voorgeschreven.
Daarvoor is het nodig om mogelijke trillinghinder in kaart te brengen en deze te betrekken in de
beoordeling.
Bron: https:/lwww.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingsthema/tril/tril-beleid-w/#h44b68430-e60e-4bd7-b9fc
Oedc17b57e77

Tevens wil ik wijzen op de volgende beginsels uit de Awb die meegenomen moeten worden,
voordat de minister tot een conclusie komt:
- het Zorgvuldigheidsbeginsel (art. 3:2 Awb) waarbij de overheid binnen het proces van
besluitvorming zorgvuldig moet handelen. Dit vereist een goede voorbereiding en correct
overdachte besluitvorming. Er wordt met een eerlijke blik gekeken naar de zaak om zo te komen
tot een degelijk besluit;
- het Motiveringsbeginsel (art. 3:46 Awb) waarbij de overheid binnen de procedure van
besluitvorming helder moet kunnen overdragen hoe zij tot een besluit is gekomen. De feiten
moeten correct zijn evenals de motivering. Voor de motivering geldt ook dat er geen
onduidelijkheid mag zijn;
- het Evenredigheidsbeginsel (art. 3:4 lid 2 Awb). De overheid draagt de plicht dat de nadelige
gevolgen van een besluit erkend en herkend worden, en zorg te dragen dat deze nadelige
gevolgen voor een burger niet onevenredig zwaarder zijn dan het algemeen gediende doel van
het besluit;

Kastje naar de

muur

Als burger die verhaal probeert te halen bij (overheids)instellingen word ik stelselmatig van het
kastje naar de muur gestuurd (Gemeente Heerenveen, De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en
Omjouwing (FUMO), SodM, IL T, Vermillion, GGD etc).
Niemand acht zich verantwoordelijk en de ik word steeds verwezen naar andere instanties of
instellingen.
In juni 2015 is bij ons thuis onderzoek naar LFG uitgevoerd door het NLR (Nederlands Lucht- en
Ruimtevaartcentrum). De vibratie/LFG is toen vastgesteld. Bij een productiestop van Vermillion
bleek er duidelijk minder LFG aanwezig te zijn. Wij hebben helaas nooit het door ons zelf
bijgehouden logboek mogen ontvangen van het NLR. Het NLR geeft aan dat Vermilion dit
tegenhoudt.
Met de klachten over deze geluidsoverlast kunnen wij nergens terecht, omdat zowel het SODM
als het ILT aangeven niet bevoegd te zijn. Het SODM geeft aan alleen verantwoordelijk te zijn
voor het toezicht op de gaswinning (het verticale transport) en het IL T geeft aan dat het bij het
horizontale transport alleen op veiligheid kan handhaven. Het SODM en IL T hebben in
december 2015 gesproken over dit gat in de handhaving en toegezegd dat het IL T deze
klachten zou behandelen. In april 201'6 is de betreffende ILT medewerker verdwenen en geeft
het IL T weer aan alleen op veiligheid te handhaven.
Ik heb bij Milieurecht geleerd dat elke vergunning een toezichthouder heeft.
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Omgekeerd moet je stellen, dat als er geen toezichthouder is er dan ook geen vergunning kan
worden verleend.

Gaswinning en gastransport Verm1lion
Het gaspijpleidingnet van Vermilion is met erg veel bochten aangelegd en zal daardoor ook veel
trillingen veroorzaken die weer leiden tot veel Laag Frequent Geluid dat erg ver kan dragen.
Tevens leiden deze bochten tot een onverantwoordelijke wijze van het gebruik van energie. Het
energieverlies in deze bochten is namelijk erg groot.
We leven nu in 201 8, de tijd van goedkope dataopslag en Big Data. Terwijl van bijna elk
zonnepaneel en elke windmolen de productie online kan worden gevolgd heerst er bij de
mijnbouw grote geheimzinnigheid. Bij Vermilion ontbreekt zelfs basis software voor langdurige
opslag van procesgegevens. Het zou verplicht moeten zijn om net als bij Entsog

(www.entsog.eu) de huidige productie online te kunnen volgen.
Er zijn van de huidige productie geen onlinegegevens te vinden. Deze worden pas maanden
later als maandcijfers gepubliceerd. Met deze ingedikte cijfers valt geen enkele relatie meer te
leggen met de geconstateerde hinder. Het enige dat online te vinden is, zijn de maandelijkse
gaswinningscijfers in NLOG. Zelfs uit deze summiere gegevens kan al worden vastgesteld dat
Vemilion zich niet houdt aan de geldende regelgeving. Er geldt een MER plicht indien er meer
dan 5 00.000 m3 gas per dag wordt gewonnen. Bij de locatie Vinkega is gedurende de periode
januari 2012 t/m oktober 2015 meer dan 5 00.000 m3 per dag gewonnen. Er is echter geen MER
procedure voor Vinkega geweest. Hier heeft Vermilion de regels duidelijk overtreden.
Bij navraag bij het SodM kreeg ik als antwoord, dat er een Wabo-vergunning zou zijn verleend
voor 2 miljoen m3 per dag. Dit terwijl EZ mij steeds verteld dat ik de maximale winhoeveelheid
altijd in het winningsplan moet kunnen vinden. De winningsplannen waren door anderen via een
WOB procedure opgevraagd. Met een Wabo vergunning is dit weer omzeilt door EZ. Ik voel mij
hier op het verkeerde been gezet en dit is volgens mij ook in strijd met het
zorgvuldigheidsbeginsel.

WOB-verzoek
Ik ontvang graag op basis van de wet WOB alle stukken die betrekking hebben op de volgende
zaken:
- Alle richtlijnen binnen EZ die verband houden met de omgang met bezwaarschriften over de
gaswinning, gasbehandeling, gastransport en gasopslag (vanaf het begin van de gaswinning in
Nederland tot heden)
- Alle gegevens/onderzoek die bij EZ of elk ander ministerie bekend zijn met betrekking tot
vibratie/trilling/LFG bij gaswinning en gastransport.
- Alle onderzoek die in opdracht van EZ of andere ministeries is uitgevoerd om te bepalen of
vergunningen voor gaspijpleidingen verleend kunnen worden of onderzoek die hebben geholpen
bij het vaststellen van de randvoorwaarden voor het in bedrijf hebben van gaspijpleidingen.
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Huidige situatie
Sinds1januari 2018 zijn de trillingen/LFG weer in hevigheid toegenomen. Opvallend was dat in
de nacht van 14 op 15 januari het even rustig was, om om 0 . 4 8 uur zwaar dreunend weer te
beginnen. Mij vrouw en ik constateerden dat op precies hetzelfde moment.
We leven al sinds het najaar van 2014 alsof er continue een vrachtauto met draaiende motor
naast het huis staat.

Afsluiting en conclusie
Gezien alle genoemde argumenten verzoek ik dan ook te besluiten on niet in te stemmen met
het winningsplan Langezwaag.
Verder wil ik erop wijzen dat er logischerwijze geen vergunning kan worden verleend, als niet
eerst het toezichthouderschap is geregeld. Zowel het SODM als het ILT blijken nu papieren
handhavingstijgers te zijn op het belangrijke punt van vibratie/trilling/L FG.
Ik ontvang graag een uitnodiging voor een mondelinge toelichting op het bezwaar.
Ik nodig EZ en het SodM ook graag uit voor een bezoek bij ons thuis. Men kan dan zelf
vaststellen dat er met de huidige vibratie/trilling/LFG niet te leven valt.
Hoogachtend,
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Langezwaag
Postbus 248
2250 AE VOORSCHOTEN

Betreft: zienswijzen winningsplan Langezwaag

l 1 DECZD17

Heerenveen, 17 december 2017
Geachte heer/mevrouw,
In de Staatscourant nr. 63784 van 8 november 2017 las ik over het ontwerp
instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan Langezwaag. Graag maak ik
van de gelegenheid gebruik om mijn zienswijzen kenbaar te maken.
Allereerst wil ik mijn ongenoegen uiten over de procesgang en onze zorgen
[antwoord op de vraag: wordt u geraakt in uw belang?]. Wij hebben als gezin een
perceel gekocht in Heerenveen zonder dat ons bekend was dat er al gas gewonnen
werd. Als wij dit hadden geweten, hadden we het perceel wellicht niet aangekocht.
Voordat wij in Heerenveen kwamen wonen, woonden we in San Francisco en
Groningen en ik was maar wat blij dat we naar een gebied verhuisden waar geen
aardbevingen waren en geen gas gewonnen werd. Veiligheid is de basis van
Maslow's piramide en daarmee de basisbehoefte van de mens. Zonder het gevoel
van veiligheid hebben andere zaken zoals geld relatief weinig zin. Doordat er niet
door u of enig andere partij expliciet gecommuniceerd is met de gemeente en de
bewoners dat er gas specifiek onder onze wijk Skoatterwald te Heerenveen
gewonnen werd, hebben we een huis laten bouwen en wonen we nu in grote
onzekerheid. Naast een groot gevoel van onveiligheid, is er ook de angst voor een
waardedaling van de woning. Algemeen bekend is dat het feit dat er gas gewonnen
wordt al een reden kan zijn voor waardedaling van onroerend goed.
Rationeel begrijp ik dat de situatie in Groningen van een totaal andere orde is dan
hier. Echter, als je net een huis gekocht hebt boven een gaswinningsgebied, zonder
dat dit is gecommuniceerd met de kopende partij, en wetenschappers toegeven dat
het zelfs nu zeer lastig te voorspellen is wat de effecten zullen zijn, zult u wellicht
begrijpen dat de subjectieve beleving heel anders is. Des te meer als je als bewoner
ziet hoe weinig van het beschikbare geld uiteindelijk bij de gedupeerden terecht komt
in Groningen, wordt de angst voor een beving, bodemdaling en daarmee schade
alleen maar groter. Ik ben zelf

ca.

12 jaar ambtenaar en het betreurt me ten zeerste

dat uw Ministerie kansen heeft gemist om de bewoners goed te betrekken bij het
hele proces. U heeft daar een verantwoordelijkheid, helemaal na de ervaringen in
Groningen. Ook kan de energietransitie sneller verlopen als u gaswinningen zoals
hier in Heerenveen verbiedt.
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Naast onze zorgen zijn wij extra getroffen door onze intrinsieke motivatie om
duurzamer te wonen en te leven. We wonen nu inmiddels in ons derde huis zonder
gasaansluiting. Wij laten zien dat gas uit Nederlandse bodem echt niet meer nodig is.
Het vergt grote investeringen maar er zijn zoveel alternatieven.
Mijn advies is, net als meerdere partijen zoals de provincie en de betrokken
gemeenten, geen toestemming te verlenen om gas te winnen onder Heerenveen.
Alleen daarmee kunt u de levensbepalende zorgen van de bewoners wegnemen en
het vertrouwen weer herstellen. Ook geeft u het goede signaal af naar de markt en
zal de energietransitie sneller verlopen (zo adviseert ook Wetterskip Fryslan) en kunt
u de gezondheid en veiligheid van de burgers borgen (en voldoen aan Europese en
mondiale afspraken).
Aangezien ik niet de benodigde technische kennis bezit om het winningsplan zelf
goed te kunnen beoordelen, maak ik mijn zienswijze deels kenbaar aan de hand van-"�.
de visies c.q. adviezen van de verschillende partijen, zoals toegevoegd bij het
ontwerp instemmingsbesluit.
Schrijven van de Technische Commissie Bodembeweging gedateerd 25 april 2017
en met kenmerk TCBB/17063484:
Waarom wordt er eventueel een vierde put geboord (p. 1)?
Is een zuurbehandeling mogelijk in de toekomst (p. 1) en waarom wordt dat
toegestaan?
Meest waarschijnlijke stop gaswinnen is in 2022, met maximum uitloop tot
2028 (p.2); waarom dan een vergunning tot 2030? Aangezien Vermilion
aantoonbaar gas gewonnen heeft zonder vergunning en er grote sociale
onrust is, lijkt het mij opportuun om de vergunning tot 2022 te verstrekken. Op
dat moment kan dan de situatie goed beoordeeld worden en al dan niet
verantwoord een verlenging verstrekt kunnen worden.
Worden de adviezen ook opgevolgd, zoals het kwantificeren van algemene
bewoordingen zoals 'meestal' en 'zeer klein' (p. 2, p. 4)? Evenals het
actualiseren en compleet maken van de gegevens?
•

•

•

•

Schrijven van de Provincie Fryslan gedateerd 9 mei 2017, met kenmerk 01415174:
'schade wordt vergoed' (p. 2). Hoe garandeert de Minist�rQ_at bij schade ..
1naerdaad ook onze eventuele schade volládig vergoed wordt als volgens de
media slechts een klein deel van de beschikbare gelden daadwerkelijk bij de
gedupeerden terecht komt? Hoe voorkomt de Minister dat wij als eventuele
gedupeerden achter aan kunnen sluiten, achter de gedupeerden van de
grotere gasvelden in Groningen?
Verder sluit ik mij aan bij het advies van de provincie.
•

•

Schrijven van de Gemeente Heerenveen gedateerd 23 mei 2017, met kenmerk
17.3002121:
Kunt u, zoals de gemeente adviseert, fracking uitsluiten? Ik sluit me aan bij het
standpunt van de gemeente dat deze methode hier niet mag plaatsvinden.
Ik kan mij ook over de andere punten in het advies van de gemeente
Heerenveen vinden.
•

•
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Meerdere partijen:
•

Er moet een nulmeting door een volledig onafhankelijke partij plaatsvinden
aan en direct bij de woningen in Skoatterwald. Wij hebben net onze intrek
genomen in onze nieuwe woning. Het zou dan opportuun zijn om nu de 0meting aan en direct bij onze woning te verrichten.
Dit wordt bevestigd door het advies van de provincie (p. 2,

3):

Nu niet duidelijk is wat tot de vergunde situatie behoort en dus
ook niet wat nieuwe gaswinningen zijn, zal via het
instemmingsbesluit geborgd moeten worden dat nulmetingen
aan
gebouwen
worden
uitgevoerd
voor
gaswinning
Langezwaag in zijn geheel. Dit mede omdat de bodemdaling
van de verschillende gasvoorkomens elkaar overlappen.
( .. )
.

- voorwaarden voor nulmetingen aan gebouwen voor
gaswinning Langezwaag in zijn geheel;
- het zorgdragen voor een goede verdeling van lusten en
lasten bij mijnbouwactiviteiten,
waarbij er ook baten
terugvloeien naar het gaswinningsgebied.
Op de inloopbijeenkomst op 29 november jl. door uw Ministerie georganiseerd
presenteerde TNO de kans op de aardbeving (zie volgende bladzijde voor poster).
Deze was volgens hen verwaarloosbaar en daarom is niet berekend hoe groot de
aardbeving zou zijn in het, volgens hen, kleine geval dat deze zich voordoet. Nu is de
kans groot te noemen dat de berekende kans op aardbeving niet verwaarloosbaar is.
Dit is omdat er maar een verschil is van 0,04 tussen 8,82 en 0,86 (verhouding tussen
breukoppervlak en gesteente volume van het veld) tussen verwaarloosbaar risico en
een kans van 42% op aardbevingen!! Nu zijn er altijd onzekerheidsmarges bij dit
soort theoretische berekeningen, hetgeen werd beaamd door de aanwezige TNO
medewerkers. Dit leidt tot de conclusie dat er grote kans is op een 42% kans op
aardbevingen. Een eerste inschatting van TNO was dat áls er zich aardbevingen
voordoen, dat "de maximale magnitude voor beide methodes tussen de 1.5 en 2.0
[ligt]. Voor de Zechstein formatie komt de maximale magnitude voor beide methodes
tussen cte 2.0 en 2.5...- (correspondentie met TNO).
Daarom mijn nadrukkelijke advies om dit beter te onderbouwen. Waarom gaat u uit
van verwaarloosbaar risico als de marge minimaal is met 0,04 punt op 0,86 en dus
de kans op 42% kans op aardbevingen met een kracht tussen de 1,5 en 2,5
aanzienlijk is. Ook verzoek ik u de aardbeving magnitude beter te berekenen, ook al
zou deze verwaarloosbaar blijken.
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WAT IS DE KANS OP BEVEN
VAN HET LANGEZWAAG GASVELD?

Voor het Langezwaag-VU.tand voorkomen is de
berekende E waarde 0.62. Dat is onder de grens
waardevan 1.01.V(l()(hetlangezwaag-Zech1teln
1, Langezwaag-Zechsteln 2 en Langezwaag..le
chsteln 3 YOOl1comens zijn de berekende 8-waar
des respectievelijk 0.60, 0.82 en 0.54. Dat isonder
de grenswaalde 0.86.

(

Daarmee hebben de voorllome ns een te verwaa r
loze kans op beven en volstaat de bestaande seis
mische mon�onng door het KNMI.
Oc>

101

Bron: TNO, gepresenteerd op inloopbijeenkomst 29 november 2017 en verstrekt per e mail

De Minister gaat er van uit dat Vermillion zich aan de gedragscode zal houden om
open en transparent de omgeving te informeren (zie de laatste 2 alinea's op blz. 19
van het Ontwerpbesluit). Echter, Vermillion heeft al in de aanloop van de procedure
laten zien dat deze onbetrouwbaar is en al eerder is begonnen met het extra winnen
van gas dan was aangevraagd en vergund. De plicht dat Vermillion zich aan d e
gedragscode moet houden, moet worden voorgeschreven. Wat zijn de
controlemogelijkheden voor mij als burger?
Tot slot wens ik u veel succes met het beantwoorden van alle vragen en
opmerkingen en spreek ik mijn hoop uit dat u de gaswinning onder Heerenveen en
andere (kleine) gasvelden spoedig kunt verbieden. Mocht dit niet het geval zijn, zou
ik u dringend willen verzoeken er alles aan te doen om ook de bewoners van
Heerenveen zekerheden te bieden dat bij eventuele schade (fysiek aan de woning
maar ook waardeverlies bij verkoop van de woning), alles vergoed wordt.

Met vriendelijke groet,
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Bewoners

·

Heerenveen
Aan
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie en Omgeving
lnspraakpunt winningsplan Langezwaag
Postbus 248

z 2 DEC2017

2250 AE Voorschoten
Datum:

16 december 2017

Betreft: Zienswijze Ontwerp-lnstemmingsbesluit
Uw kenmerk: DGETM-EO /

17175061, [zonder datum]

Hooggeachte heer,
In deze brief zullen wij een aantal punten, vragen en verzoeken puntsgewijs naar voren brengen.

Graag ontvangen wij een bevestiging van ontvangst en per punt een antwoord.
1. Wie bepaalt wanneer er een vierde of extra put wordt geboord en gebruikt? Wie controleert
of de hoeveelheid uit de doelstelling wel of niet gehaald is?
Wij willen dat dit onafhankelijk wordt vastgesteld en met de bewoners wordt
gecommuniceerd.
Nota bene, hierover i$ negatief geadviseerd door de provincie! Zie 001t1>unt 2.
---·

---�-

·-

-

-

2. Met betrekking tot punt 1 (extra putten) en ook in het algemeen willen wij dat er meer
gedaan wordt met de adviezen de gemeenten Heerenveen en Opsterland, provincie,
Wetterskip en Technische Commissie, in zoverre die negatief adviseren op onderdelen en het
geheel van het winningsplan.

3. Wij willen een nulmeting voor alle woningen in het winningsgebied. Sowieso willen wij dat
voor de woningen van ondergetekenden!
In algemene zin is er sprake van veel te weinig nulmetingen.
Tevens moet hier worden meegenomen dat de boringen en winning reeds zijn begonnen en
dat er mogelijk al schade is ontstaan.

4.

Wij willen exact van u weten wat er onder de huizen van ondergetekenden doorloopt aan
boormaterialen en wanneer die er zijn gekomen.

5.

Wij willen een onafhankelijke taxatie van de te voorspellen waardevermindering van onze
opstallen, met een straalvan 1 kilometer om het totale winningsgebied.
Hierbij zij opgemerkt dat er de laatste jaren

(2013- ?) veel huizen zijn verkocht aan de

. De kopers hebben gekocht zonder de kennis die zij nu hebben, namelijk
gaswinning. Dat is een extra strop naast eventuele schade in de toekomst.

6.

Wij willen dat een 'kortdurende bodembeweging' door een zuurbehandeling feitelijk en
onafhankelijk wordt gemeten en met de bewoners wordt gecommuniceerd. Ook willen wij
een alternatief voor deze methode. In ied'er geval is de formulering hierover te vrijblijvend en
wekt die geen vertrouwen.
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7.

Wanneer de bodemdalingsprognoses wor:den overschreden, kan er blijkbaar een nieuw
winningsplan opgesteld worden, een nieuwe prognose gesteld worden en ter goedkeuring
worden voorgelegd. Dit voornemen

wekt geen vertrouwen. Wii willen dat dit wordt

uitgesloten.
Tevens willen wij naast de meting in centimers inzicht in de aard van de bodendaling,
bijvoorbeeld de stabiliteit, gelijkmatigheid, gevolgen op langere termmijn etc.

8.

Indien het plan doorgang vindt dan willen wij dat duidelijker en zekerder wordt geformuleerd
dat het in

9.

2030 eindigt en ons gebied verder gevrijwaard blijft van gaswinning.

Wij willen dat er een regeling komt voor eventuele nawerking die plaatsvindt terwijl de
gaswinner reeds is vertrokken of als rechtspersoon niet meer bestaat.

10.

In algemene zin komen termen als 'verwaarloosbaar' te gemakkelijk in het ontwerp voor.
Voor de bewoners zijn feiten belangrijk, mede in het licht van transparantie en rechtsgang.
Wij willen dat alle slagen om de arm uit het ontwerp worden verwijderd en vervangen door
feiten.

11.

Wat er bedoeld wordt met 'omkering van de bewijslast' wordt niet duidelijk uitgelegd. Wij
willen dat het gaswinningsbedrijf zelf het voornemen heeft om recht te doen aan de schade
geleden door de bewoners. Het kan niet zo zijn dat bewoners zelf van �lles moeten gaan
bewijzen en daar tegelijkertijd niet de juiste gegevens, bronnen en deskundigheid voor
hebben.

12.

Wij willen vooraf een veel ruimhartiger passage/ formulering over dit onderwerp.

Wij willen nu al transparantie over eventuele schadeprocedures en dat die
bewonervriendelijk zijn.

13. In algemene zin moet de communicatie met en naar de

burgers veet beter verlopen. Zie ook

het advies van de provincie. Wij hebben daar enkele aanvullingen op.
a.

De gemeente moet proactiever zijn in de voorlichting én de ondersteuning. Dit geldt

de ambtenaar achter de balie en de attendering naar de belanghebbende burgers
toe.
b.

Plaatsing van de kennisgeving in een huis-aan-huisblad als de Heerenveens Courant
(in dit geval dd. 8 november

2017), ook nog eens beginnend op de versozijde en

ergens midden in het blad, zonder inhoudsopgave en zonder vaste rubriek voor
overheidszaken, vinden wij voorlichtingskundig een bedenkelijke keuze.
Genoemd blad bestaat uit 40 bladzijden 'van alles wat' en veel reclame.

Wij vinden

dat de burger op het gebeid van overheidsvoorlichting hiermee niet serieus wordt
genomen.
Dat alles digitaal voorhanden zou zijn doet hier niets aan af omdat het digitale deel
van een andere voorlichtingstechniek gebruikt maakt ('pull') en bestaat uit een
enorme hoeveelheid kennisgevingen waarbij meestal de stukken ontbreken. Met
ander woorden: beide media bereiken hun doel niet.
c.

Tijdens voorlic p tingsbijeenkomst dienen er ook plenaire momenten te zijn waar
zowel plaats is voor gevoelens als ook voor het onderling van elkaar leren door
bewoners.

d.

Meer inzicht geven in de geldigheid, volgorde en procedures van de stukken.

e.

De voorlichting moet bij grote zaken als deze zodanig plaatsvinden dat bewoners niet
bij toeval op de hoogte raken maQr op tijd, opdat zij genoeg tijd over hebben van de
korte periode die tussen de voorlichtingspublicatie en de sluitingstermijn van
inspraak ligt.
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Wij proberen in deze brief gewqne omgangstaal te gebruiken.

Het zal duidelijk zijn dat

wij met 'bewoners' bedoelen wij ook de eigenaren van de huizen. Indien er
onduidelijkheden zijn of onze taal voor meerderlei uitleg vatbaar is, verzoekeo wij u ons
daarover te bevragen.
Wij vertrouwen er graag op dat u onze brief puntsgewijs in behandeling neemt. Graag
ontvangen wij schriftelijk en puntsgewijs uw inhoudelijk antwoord.

Hoogachtend,
--

· ·-------

· --
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Brief ingezonden door:
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