From: Paul de Bloois <pauldeb@caiw.nl>
Sent:
Tuesday, July 17, 2018 11:00:52 AM
To:
hc.lezers@ad.nl; Info
Cc:
Subject: gasboringen

De Raad heeft volkomen gelijk dat ze fel tegen de plannen van de NAM zijn,
gelukkig krijgen ze steun van Midden-Delfland en ze moeten proberen om de
waterschappen ook aan hun kant te krijgen. Het is totaal onverantwoord hier
verder gas te boren en zeker met een omstreden methode! De aardbodem is in de
loop van eeuwen opgebouwd en je kan ongestraft geen veranderingen
aanbrengen aan de structuur van de aarde, vroeg of laat krijg je dan de rekening
gepresenteerd. De bodem in het Westland is al verzakt en gaat nog meer verzakken
door de gaswinning en dat terwijl de zeespiegel stijgt! Hierdoor komt de
veiligheid van de bevolking in gevaar. Veel Westlandse huizen zijn gebouwd
op “fundering van staal”’, hetgeen betekent dat ze niet gefundeerd zijn
maar op de “koude grond” gebouwd zijn. Deze huizen lopen een veel groter risico
op instorten dan huizen die wel een fundament hebben.
De gasboeren (ik druk me nog netjes uit) hebben lak aan bedrijven,
inwoners en hun bezittingen die absoluut op korter of langer termijn grote
schade zullen ondervinden door de boorwerzaamheden. Nu is er in ‘s Gravenzande
al 42% kans op aardbevingen en dat wordt nog veel erger. Er is al gesteld
(uiteraard door de NAM, die het stopzetten van de boringen in Groningen
compensatie zoekt) dat 2 of 3 bevingen acceptabel zijn, hooguit zal een
oud tuindershuis kunnen instorten...... Bevingen kunnen desastreuze gevolgen
hebben, er kunnen door vallend glas doden vallen en oogsten onbruikbaar worden,
hetgeen weer faillissementen tot gevolg kan hebben, maar ach, dat zijn de
risico’s die je loopt als je hier woont en werkt (vindt de NAM) Het Westland is
economisch belangrijk en het is druk bevolkt, zo’n gebied mag je niet in
gevaar brengen. Bovendien: waarom nog gas winnen terwijl Nederland juist van het
gas af moet?
Zelf voel ik al heel lang regelmatig kleine trillinkjes, maar zelfs die
kunnen op den duur schadelijk zijn (denk aan de druppels water die een steen
kunnen uithollen.) Die trillinkjes komen echt niet van de verkeersdrempels, dan
zou er ook een auto in de buurt moeten zijn.
De NAM weet alles heel mooi voor te spiegelen maar ze zijn volmaakt
onbetrouwbaar. (In je gezicht kloppen ze je op je rug, maar achter je rug spugen
ze in je gezicht) Op Monster hebben ze ongevraagd veel meer gas geboord dan
afgesproken was, ze hadden een andere “berekening” bedacht.
Jaren geleden heeft er een boortoren gestaan (eerder nog stonden er
“jaknikkers”) op de locatie Rijnweg, Monster. Ondanks de mooie praatjes hebben
we al die tijd last gehad van geluid en stank. Je kon met goed fatsoen je
ramen niet open zetten voor frisse lucht. Even daarvoor was er een meetwagen
langs geweest, daarvan zouden we ook weinig last hebben. Het lawaai was veel
erger dan ons verteld werd (je kon elkaar niet meer verstaan in huis) en de
trillingen waren dusdanig dat bij veel mensen de heiligenbeelden in processie
van de schoorsteenmantel marcheerden. Het vergoeden van schade is ook geen sterk
punt van de NAM, ze weten er altijd onder uit te komen, dat zal ook hier gaan
gebeuren wanneer er bevingen komen.
De Gemeente Westland moet met behulp van andere partijen hoe dan ook
voorkomen dat de NAM verder mag gaan met boren en proberen te bewerkstelligen
dat de boringen per direct stopgezet worden. Een mooie en belangrijke taak
voor jullie.
Een groot probleem is dat niet de regeringen de baas zijn maar de
multinationals. Aan deze wantoestanden moet een eind gemaakt worden.
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