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Onderwerp: ZIENSWIJZE ‘project gaswinning Oppenhuizen’

Oppenhuizen 25 april 2016

Geachte mevrouw, heer,
Tot en met 6 mei 2016 ligt ter inzage het project gaswinning Oppenhuizen. Hieronder treft u de zienswijze
op deze ontwerpbesluiten aan van de vereniging Dorpsbelang Oppenhuizen-Uitwellingerga, secretariaat
gevestigd aan de Douwestrjitte 13 te Oppenhuizen.
Zorgen
Aardbevingen en bodemdaling in Groningen en onverwacht grotere bodemdaling in Friesland als gevolg van
gaswinning, hebben er toe geleid dat de inwoners van onze dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga zich
ernstige zorgen maken over de gevolgen van gaswinning. We vrezen dat de dorpen onaantrekkelijk zullen
worden om in te leven. Dat gezinnen zich niet meer willen vestigen. Dat school, de kerk en verenigingen leeg
zullen lopen. En dat onze huizen beschadigd raken, in waarde dalen en mogelijk zelfs onverkoopbaar zullen
worden. Wij vrezen voor zichtbare en onzichtbare aantasting van onze leefomgeving en de Natura 2000
gebieden. Daarnaast kan bodemdaling ten gevolge van gaswinning landbouwgrond ongeschikt(er) maken
voor agrarisch gebruik.
Loont het om zoveel onrust te veroorzaken voor een heel klein beetje gas? En past het wel in deze tijd? We
hebben immers het Klimaatakkoord van de Verenigde Naties, waarin 195 landen na 4 jaar onderhandelen met
elkaar hebben afgesproken om alles op alles te zetten om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te
beperken en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ook is er de uitkomst van de Urgenda Klimaatzaak
op 24 juni 2015, waarin de rechter de Nederlandse Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen
klimaatverandering. En onlangs, op 4 maart 2016, was er de uitspraak van De Nederlandsche Bank, dat het
tijdig terugdringen van het investeren in fossiele brandstof noodzakelijk is voor een gezonde lange termijn
economie.
Vergunningverlening
Uit diverse stukken in de aanvragen, adviezen, en ontwerpbesluiten behorend bij de Besluiten op aanvraag
gaswinninglocatie zoals gepubliceerd op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijken
enorm veel onzekerheden. Bijvoorbeeld dat het gedrag van de put moeilijk te voorspellen is en dat er
onzekerheden zijn over de kwaliteit van het reservoir en aquifer, en dat daardoor een einddatum van winning
niet met zekerheid vast gesteld kan worden. Ook blijkt dat voor dit type reservoirgesteente moeilijk te
voorspellen is hoeveel gas er uiteindelijk geproduceerd zal worden. Er wordt gesproken over 300, 400 of 500
miljoen kubieke meter gas.
Wij vragen ons af hoe het kan dat als niet te voorspellen is hoe het reservoir zich gaat gedragen en niet
duidelijk is hoeveel gas erin zit, er toch voorspeld kan worden dat bodemdaling minder dan 2 cm zal zijn
en dat de aardbevingskans nihil is. Het wekt verbazing dat dit alles gebaseerd mag zijn op onderzoek dat
dateert uit het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Op basis van dezelfde gegevens komt de
onafhankelijke bodembewegingsonderzoeker de heer Houtenbos tot een heel andere conclusie. Voor
verdere technische onderbouwing verwijzen wij u naar de bevindingen van het bijgevoegde 2nd opinion

rapport “Bodembeweging door gaswinning Oppenhuizen” uit maart 2016, dat in opdracht van de gemeente
Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân is opgesteld door Ir. Adriaan P.A.M. Houtenbos.
Ons verzoek
Wij verzoeken de minister de ontwerpbesluiten in te trekken of, mocht het besluit niet ingetrokken worden,
aanvullende voorwaarden in de besluiten op te laten nemen en de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en
aanverwante wet- en regelgeving aan te passen. Zo zouden wij het alleszins redelijk vinden dat:
-er opnieuw met moderne technologie een onafhankelijk onderzoek met metingen gedaan wordt zodat er een
zo goed mogelijke basis is voor de berekeningen en de voorspellingen die daaruit voortkomen.
-er voor de monitoring van de seismische activiteit niet alleen gebruik gemaakt wordt van het huidige
meetnet van het KNMI, maar dat dit meetnet uitgebreid wordt met een voldoende aantal meetpunten
waarmee binnen alle redelijkheid de monitoring zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.
-er een nulmeting wordt uitgevoerd. En dan niet volgens de interpretatie van Vermilion, slechts op enkele
gebouwen. Maar een bouwkundige vooropname van alle bouwwerken die in het ‘invloedgebied’ liggen waarbij
foto’s van alle muren en detailfoto’s van scheuren ect worden gemaakt en vastgelegd.
-er niet alleen op voorhand onderzoek gedaan wordt naar de kans en waarschijnlijkheid dat een bepaald
negatief effect of schade kan optreden, maar ook naar de omvang van de schade en of de schade al dan niet
volledig hersteld kan worden.
-er een rechtvaardig en onafhankelijk schadeloket wordt opgericht en beheerd waar gedupeerde bewoners en
ondernemers laagdrempelig aanspraak kunnen maken op hun wettelijke recht op afhandeling van schade
door bodemdaling/beweging. Essentieel is dat dit loket op zodanige wijze functioneert en door Vermilion
gerespecteerd wordt, dat tijdrovend juridisch getouwtrek vermeden wordt en schade binnen een redelijk
termijn vergoed wordt.
-er een onafhankelijke waarborg cq schadefonds wordt opgericht en beheerd waaruit vergoedingen op
schades als gevolg van bodemdaling/beweging kunnen worden uitgekeerd.
-de bewijslast wordt omgekeerd.
-artikel 2.5b van het Bouwbesluit uitgebreid wordt met de vermelding van de provincie Friesland. In het
betreffende artikel wordt nu alleen verwezen naar belasting op bouwwerken door aardbevingen als gevolg
van gaswinning enkel in de provincie Groningen.
Tot slot
Zeer recent nog, op 22 april 2016 bij de ondertekening van het Klimaatakkoord in New York, benoemde VNsecretaris generaal Ban Ki-moon dat de wereld verwikkeld is in een race tegen de klok. “Het tijdperk van
consumeren zonder gevolgen is voorbij”. Nederland moet in 30 jaar een klimaatomslag maken. Wij stellen
voor hiernaar eendrachtig en daadkrachtig te handelen door in Oppenhuizen geen gaswinning meer toe te
staan.
De minister wordt dan ook verzocht om de ontwerpbesluiten voor het project gaswinning Oppenhuizen in te
trekken. Mocht de minister daar niet toe overgaan, dan wordt hierbij verzocht om tot wijziging en aanpassing
over te gaan en deze eerst opnieuw ter inzage te leggen alvorens definitieve ontwerpbesluiten vast te stellen.
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