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Onderwerp: BEROEP ‘project gaswinning Oppenhuizen’
Besluiten zijn tot stand gekomen met behulp van de Crisis- en herstelwet.

Oppenhuizen 28 oktober 2016

Geachte heer, mevrouw,
Tot en met 4 november 2016 kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de volgende besluiten van
het project gaswinning Oppenhuizen, zoals op 22 september 2016 gepubliceerd in Staatscourant nr. 49314
en ter inzage gelegd op www.bureau-energieprojecten.nl:
Coördinatiebesluit 1, coördinatiebesluit 2, inpassingsplan Aardgastransportleiding Oppenhuizen-Reid 2,
vaststellingsbesluit Inpassingsplan Aardgastransportleiding Oppenhuizen-Reid 2, instemmingsbesluit
winningsplan “Oppenhuizen”, instemmingsbesluit Meetplan Oppenhuizen, omgevingsvergunning milieu en
bouwen voor de gaswinningslocatie, watervergunning voor gaswinningslocatie Oppenhuizen,
revisievergunning (Wabo) voor de aansluiting op Ried, revisievergunning (Wabo) voor de aansluiting op
Bozum, watervergunning voor de pijpleiding, spoorwegontheffing, provinciale ontheffing waterwegen,
provinciale ontheffing wegen, ontheffing Wet milieubeheer, omgevingsvergunningen uitrit
aanleggen/veranderen (provinciale wegen) en omgevingsvergunningen uitrit aanleggen/veranderen
(gemeentelijke wegen).
Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Hierbij treft u het beroep op deze besluiten aan van de vereniging Dorpsbelang OppenhuizenUitwellingerga, hierna te noemen: Doarpsbelang, secretariaat gevestigd aan de Douwestrjitte 13 te
Oppenhuizen. Onze vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40002528, is
op 30 september 1918 opgericht en heeft conform artikel 2 lid 1, sub b van onze statuten, als doelstelling
de belangen van de dorpen en van hun inwoners te behartigen. Op 25 april 2016 hebben wij een
zienswijze op de ontwerpbesluiten van het project gaswinning Oppenhuizen naar voren gebracht bij het
Bureau Energieprojecten, inspraakpunt Gaswinning Oppenhuizen. Bijgesloten zijn onze statuten, uittreksel
handelsregister Kamer van Koophandel en onze zienswijze.
Zorgvuldigheid
Doarpsbelang is van mening dat men zich bij de besluitvorming van bovenstaande besluiten niet heeft
gehouden aan het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:9 Algemene wet bestuursrecht). Men heeft zich er
onvoldoende van vergewist dat de onderzoeken en adviezen op zorgvuldige wijzen hebben plaatsgevonden.
De besluiten zijn namelijk gebaseerd op data die verkregen zijn bij boring en productietests in 1972, met
materieel, apparatuur en kennis uit die jaren. De kwaliteit van de data is onvoldoende actueel om een goede
en verantwoorde beoordeling te kunnen maken van wat de impact van de gaswinning op de omgeving zal
zijn. Terwijl vele inrichtingen in onze dorpen bij een wijziging in het kader van de Wet milieubeheer met de
Best Beschikbare Technieken (BBT-principe) moeten aantonen dat nadelige gevolgen voor het milieu beperkt
blijven (art. 8.11 lid 3 Wm), blijkt dat een activiteit als gaswinning vergund mag worden op basis van 44 jaar
oude bevindingen. Ons inziens heeft de vergunninghouder, door na te laten actuele data voor zijn plannen te
vergaren, onvoldoende maatregelen genomen om te kunnen voldoen aan ‘de zorg voor een goede uitvoering

van activiteiten’ zoals bedoeld in artikel 33 van de Mijnbouwwet. Doarpsbelang is van mening dat er met een
onafhankelijk onderzoek met moderne technologie data verkregen moet worden zodat er met een zo goed
mogelijke basis berekeningen en voorspellingen gedaan kunnen worden, die vervolgens door de wettelijke
adviseurs gecontroleerd kunnen worden. En dat er op dat degelijke fundament, overeenkomstig artikel 3:2
Awb, een afweging gemaakt kan worden.
Nulmeting
Wij zijn verheugd dat het debat over de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet
j.l. juni/juli, heeft geleid tot een ambtshalve wijziging en dat daarmee de toevoeging van een nulmeting aan
gebouwen is opgenomen (onder punt 4 en 6 van het Instemmingsbesluit winningsplan “Oppenhuizen”).
Vermilion zou, volgens deze instemming, met de gemeente Súdwest-Fryslân in gesprek zijn over de concrete
invulling hiervan. Doarpsbelang is van mening dat het onvoldoende duidelijk is wie bepaalt op welke
gebouwen en op welke wijze een nulmeting uitgevoerd gaat worden. Wij vinden dat de ‘representatieve
nulmeting’ onvoldoende gedefinieerd is. Wij willen dat er heldere criteria gesteld worden zodat getoetst kan
worden of uiteindelijk volledig en op de juiste wijze aan de voorwaarde is voldaan.
Tevens zijn wij van mening dat de aanduiding ‘gebouwen’ vervangen zou moeten worden door ‘bouwwerken’
(volgens definitie van de Woningwet), zodat bijvoorbeeld de Princes Margriettunnel bij Uitwellingerga of
andere essentiële bouwwerken ook onder verscherpt toezicht kunnen komen te staan.
Hoewel Doarpsbelang zich realiseert dat het volgende zich buiten de behandeling van het beroep op de
besluiten valt, willen wij benadrukken dat wij pleiten voor een bouwkundige vooropname van alle
bouwwerken die in het invloedgebied liggen. Dit om schade-afhandeling in de toekomst zorgvuldig en soepel
te laten verlopen.
Omkering bewijslast
Doarpsbelang is van mening dat de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen in strijd is met het
gelijkheidsbeginsel zoals bedoeld in artikel 1 uit de Grondwet ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in
gelijke gevallen gelijk behandeld…’ De omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectengebied van
een mijnbouwwerk zou voor heel Nederland moeten gelden. Wij zijn ons ervan bewust dat dit buiten de
reikwijdte van het beroep valt evenals het volgende punt:
Milieu
In de Nota van Beantwoording Zienswijzen Gaswinning Oppenhuizen wordt aangegeven dat de Nederlandse
energievoorziening nog voor 94% afhankelijk is van fossiele bandstoffen. Doarpsbelang wil opmerken dat
ondanks het Klimaatakkoord van de Verenigde Naties en de Urgenda Klimaatzaak de overheid zich
onvoldoende heeft ingespannen om alternatieve energie te stimuleren. Het gevolg daarvan is dat wij
veroordeeld zijn tot gaswinning onder onze dorpen. En dat dit veel onrust veroorzaakt onder de bewoners.
Daarom zijn wij van mening dat de besluiten niet in stand kunnen blijven. Op grond van het bovenstaande
verzoek ik u ons beroep gegrond te verklaren, de besluiten te vernietigen en EZ te gelasten, de door ons
gemaakte proceskosten te vergoeden. Wij wachten uw verder berichtgeving met belangstelling af.
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Bijlage:
-Uittreksel handelsregister 40002528
-Statuten Vereniging Dorpsbelang Oppenhuizen – Uitwellingerga
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Een kopie van dit beroepschrift is verzonden aan het ministerie van Economische Zaken ter attentie van de
directie WJZ (D passage 2), Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

