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Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan
De Blesse-Blesdijke

Geachte heer/mevrouw,
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het ontwerpbesluit opgesteld voor de
instemming met het gaswinningsplan De Blesse-Blesdijke. Het ontwerpbesluit is ter inzage gelegd
van 13 juni 2019 tot en met 24 juli 2019. Hierbij wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om
binnen die periode een zienswijze in te dienen. Van die mogelijkheid maken wij hierbij gebruik.
Algemeen
Diverse provincies en gemeenten, waaronder de gemeente Steenwijkerland, worden
geconfronteerd met een aanzienlijke toename in de gaswinning uit de bij ons in de omgeving
gelegen kleine velden. Voor veel van onze inwoners en ondernemers een spannende of zelfs
angstige ontwikkeling, met veel onzekerheid over schaderisico’s, in een periode waarin wij vanuit
de duurzaamheidsgedachte steeds meer (financiële) inspanningen verwachten van onze inwoners.
De onzekerheid wordt versterkt door de potentiële gevolgen van het overlappen van
effectgebieden rondom de kleine velden. U stelt steevast dat een aanvraag en de daaraan
gekoppelde risico’s op hun eigen merites dienen te worden beoordeeld. In juridisch opzicht kan
dit een juiste conclusie zijn, maar voor inwoners en ondernemers die binnen de invloedssfeer van
drie gasvelden vallen is dat echter allerminst geruststellend. Wij verzoeken u dan ook gedegen
onderzoek te laten doen naar de mogelijke consequenties voor gebieden en woningen die binnen
de invloedssfeer van meerdere gasvelden vallen.
Het ontwerpbesluit
In afwijking van vorige besluiten, is in het ontwerpbesluit de bouwkundige opname niet als
voorwaarde opgenomen. De bouwkundige opname is bedoeld om te helpen het causaal verband
tussen schade en gaswinning aan te tonen. De Tcbb heeft in een advies aangegeven dat de
bouwkundige opname hiervoor onvoldoende betekenis heeft en stelt voor andere maatregelen in
het ‘Schadeprotocol kleine velden’ op te nemen. Wij constateren dat u in het ontwerpbesluit wél
aansluit bij het advies van de Tcbb voor wat betreft het niet langer voorschrijven van de
bouwkundige opname, maar (nog) niet de vervangende zekerheden vaststelt. Voor onze inwoners
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en ondernemers lijkt het nu alsof alleen die onderdelen uit het advies worden overgenomen die u
welgevallig zijn. Dit is natuurlijk onwenselijk. Wij verzoeken u dan ook dringend om met verdere
besluitvorming te wachten tot het ‘Schadeprotocol kleine velden’ overeenkomstig het advies van
de Tcbb is vastgesteld.
Daarnaast adviseren wij u om in het instemmingsbesluit op te nemen dat uw instemming een
geldigheid heeft van maximaal 10 jaar. De aangevraagde looptijd tot 2037 achten wij te lang. Een
dergelijke lange winningsduur past niet in de duurzaamheidsambities van de gemeente
Steenwijkerland. Wij willen het gebruik van fossiele brandstoffen zo spoedig mogelijk afbouwen.
Verbetering van het meetnetwerk
Naast een daadwerkelijk risico op schade door gaswinning is de bijkomende onzekerheid voor
veel van onze inwoners en ondernemers een groot probleem. Heldere communicatie en inzage in
wat er gebeurt helpen die onzekerheid te verkleinen. Het verdichten van het meetnet, zodat
nauwkeuriger kan worden bekeken wat de plaats, richting en impact van een eventuele beving is,
kan daarbij helpen. Bij voorkeur in combinatie met inzichtelijkheid van die gegevens. Wij
verzoeken u dan ook, hetzij in het schadeprotocol, hetzij in ieder besluit afzonderlijk, aan de
vergunninghouder op te dragen te zorgen voor een adequaat en nauwkeurig meetnetwerk, onder
supervisie van het KNMI. Een onevenredig sterk verdicht netwerk voegt net zo min iets toe als
een onvoldoende dicht meetnet. Wij verzoeken u daarom om te onderzoeken wat een ideaal grid,
c.q. een ideale dichtheid aan versnellingsmeters en geofoons is, zodat op die basis bij ieder besluit
kan worden beoordeeld of aanvullende verdichting van het meetnet noodzakelijk is.
In meer algemene zin vragen wij uw aandacht voor de ligging van het gasveld De Blesse nabij het
gebied van de Koloniën van Weldadigheid. Dit gebied is genomineerd als UNESCO
Werelderfgoed. Bescherming van dit gebied vraagt om bijzondere zorgvuldigheid bij de
monitoring en verslaglegging van de bodemeffecten, aangezien dit grote gevolgen kan hebben op
de in het gebied aanwezige oude koloniewoningen.
Communicatie
Zoals al eerder in deze brief is opgemerkt, zijn de ontwikkelingen voor onze inwoners en
ondernemers, met name binnen de invloedsfeer van meerdere velden, spannend, vaak
onaangenaam of zelfs beangstigend. Wij vragen dan ook met klem aandacht voor goede en
heldere communicatie.
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