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Aan:    

(Reguliere post)  

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   

Inspraakpunt Winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand –Zuid 

Postbus 248   

2250 AE Voorschoten  

(En aangetekend) 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat   

 Bezuidenhoutseweg 73  

2594 AC Den Haag 

Betreft: Zienswijzen op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande de actualisatie van Loon op Zand en 

Loon op Zand Zuid Winningsplan, versie 1.3, 24 augustus 2017,  

Ingediend door de burgerinitiatiefgroep “Stop Gas in Loon” en ondertekend mede door de blijkens 

de lijst hierbij gevoegde personen (bijlage) 

  

Loon op Zand, 23 juli 2018  

  

Excellentie,  

  

Inleiding 

1. Wij, als verontruste inwoners van Loon op Zand, en daarmee direct belanghebbend, maken 

hierbij onze zienswijze kenbaar met betrekking tot het ontwerp-instemmingsbesluit 

Actualisatie Winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand Zuid van Vermilion Energy 

Netherlands BV met kenmerk DGETM-EO/18108414 van 19 juni 2018 en bijbehorende 

Winningsplan van Vermilion Energy Netherlands BV van 24 augustus 2017 (versie 1.3). Wij 

behouden ons het recht voor deze nog in een later stadium aan te vullen.  

(a) Allereerst moet ons van het hart dat de gekozen periode voor ter inzagelegging weinig 

gelukkig is nu deze midden in de vakantieperiode valt en veel mensen op vakantie zijn en 

niet in staat om te reageren. Is het toeval dat het Rijk deze periode nu juist heeft 

gekozen? 

(b) Wat betreft de communicatie zijn wij voorts van mening dat de inloopbijeenkomst op 27 

juni 2018 én termijn voor het indienen van een zienswijze erg kort op elkaar volgen en er 

voor de doorsnee burger welke geen ervaring heeft met schrijven van een zienswijze 

onvoldoende tijd is om te reageren. Daarmee is er onvoldoende tijd om contacten te 

leggen met experts/specialisten en dus een onderbouwing/ weerwoord te kunnen geven 

op alle technische bevindingen die gegeven worden door de belanghebbende en 

adviseurs (TNO/Mijnraad/TCBB/SodM). 
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(c) De gaswinning grenst aan een bestaande, nog steeds uitbreidende woonomgeving en 

een zeer uniek en gevoelig natuurgebied waarin elk mogelijk gevolg op Mijnbouwschade 

moet worden voorkomen. 

(d) Het is ten tijde van de inzage van het winningsplan nog niet duidelijk welke gevolgen de 

hydraulische stimulatie (Fracking) heeft in het winningsgebied Loon op Zand. Dit zal pas 

blijken zodra de werkzaamheden van start gaan. De inzage in deze werkwijze is niet 

duidelijk. Er kan dus wel al een vergunning voor de werkzaamheden worden afgegeven 

zonder duidelijk is wat de gevolgen en risico’s voor Loon op Zand en omgeving zijn.  

(e) Kennelijk wordt als uitgangspunt en zonder goede, intrinsieke motivatie en motivering 

gekozen voor hydraulisch stimulatie (fracken) (blz. 66, winningsplan/aanvraag Vermilion) 

en zonder dat er alternatieve methoden worden genoemd zoals fracken met gas i.p.v. 

met water of met Geothermie (bron: https://www.geothermie.nl/) De nadelen van 

fracken met water zijn duidelijk, vooral nu in een recent onderzoek is gebleken dat de 

hoeveelheid water, nodig voor fracken, veel hoger – soms tot 3x zo hoog – is als vroeger 

geschat werd. Het is mogelijk om gashoudende aardlagen te fracken met gas onder hoge 

druk, in plaats van met water. (bron:  https://www.schaliegasvrij.nl/) Wij vinden 

belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt dat verschillende alternatieven worden 

onderzocht en duidelijk wordt gemaakt waarom voor één alternatief wordt gekozen. 

(f) Er wordt gesteld dat de nadelige gevolgen voor natuur en milieu (en mens en gebouw?) 

“beperkt” is. Daarmee wordt gesteld dat er weldegelijke nadelige gevolgen kunnen zijn. 

Feit is dat er chemicaliën worden toegevoerd in de bodem bij fracking en er risico’s zijn 

op vergiftiging van het grond- en drinkwater. Het kan toch niet de bedoeling zijn om 

natuur en milieu op te offeren/te benadelen met een gaswinning terwijl de overheid 

stuurt op een zo spoedig mogelijke vermindering van de gaswinning als gevolg van de 

energietransitie? 

(g) Daarbij kleven er teveel risico’s (ontsnappen van gas uit de put) aan fracking om de 

laatste beetjes gas uit de grond te halen. Ook is het niet duidelijk of er werkelijk de 

verwachte hoeveelheden gas gewonnen kunnen worden.  

(h) Gaswinning tot 2026 past niet binnen de ambitie van de overheid en gemeente Loon op 

Zand om per 2021 geen enkele woning meer aan te sluiten op het gas. Het benodigde 

aardgas zou dus alleen maar minder moeten worden. 

(i) Wij hebben terechte zorgen over de controle van een buitenlandse onderneming 

(Vermilion) op het juist en integraal opvolgen van de hier en in EU geldende normeringen 

en veiligheidsregels. In hoeverre voelt deze commerciële Canadese onderneming zich 

verantwoordelijk voor de veiligheid van mens en milieu in en rond Loon op Zand. Na 

2026 wanneer Vermilion de leeg getrokken gasvelden achter laat zijn de gevolgen voor 

de omwonenden. Daarnaast zullen vele gevolgen naar verwachting, zo leert de ervaring 

pas na jaren op treden. 

(j) Indien er mijnbouwschade zal optreden, wie is er dan verantwoordelijk voor het 

vergoeden van de schade? En wie beoordeelt de omvang van een schade en de hoogte 

van de vergoeding? Welke termijnen worden er gehanteerd voor het bepalen van 

eventuele schade? Dergelijke problematiek speelt al geruime tijd in Groningen. Wie 

draait er dan voor de schade op als er geen adequate schadevergoedingsregeling is als in 

Groningen? Immers Vermilion als buitenlands bedrijf aanspreken op een onrechtmatige 

https://www.geothermie.nl/index.php/nl/downloads1/factsheets/96-geothermie-en-hydraulisch-stimuleren-fracken
https://www.schaliegasvrij.nl/2014/09/13/fracken-met-gas-inplaats-van-water/
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daad legt de bewijslast bij ons als burgers, terwijl een omgekeerde bewijslast veel meer 

recht doet aan de omstandigheden van het geval. Bovendien gaat het winningsplan wel 

erg lankmoedig om met te verwachten schade door te stellen dat er geen schade wordt 

verwacht ten gevolge van gaswinning. Valt daar fracking ook onder?  Een heldere 

schadelastregeling is noodzakelijk waarin precies staat aangegeven welke afspraken zijn 

gemaakt in geval schade op korte en lange termijn optreedt.  Dit is niet alleen vereist 

naar de inwoners toe maar ook naar de lokale, regionale en landelijke overheid. 

(k) Daarnaast weigert Vermilion stelselmatig om een zogenaamde 0 meting uit te voeren die 

in beeld brengt wat de situatie van huizen en dergelijke nu is, hetgeen het vertrouwen in 

Vermilion niet vergroot. Immers als zij vol vertrouwen is over haar eigen werkwijze is er 

ook geen probleem om e.e.a. vast te leggen en te monitoren. Dat gebeurt echter niet. 

Nog afgezien daarvan lijkt het erop dat ook u niet een 0 meting of monitoring wenst voor 

te schrijven. We zijn er benieuwd wat daarvan de draagkrachtig en zorgvuldige 

motivering is en motivatie is. In de aanvraag van Vermilion wordt slechts één maal een 

nulmeting genoemd (blz. 47) op één plaats en alleen betrekking hebbend op 

bodemdaling. Volstrekt onvoldoende om die als referentiepunt te nemen. Uw adviseur 

Tcbb ondersteunt dit in haar eindadvies. Gebouwschade en mogelijke 

waterverontreiniging en bodemverontreiniging worden niet genoemd. 

(l) Welke maatregelingen worden er getroffen om bodemvervuiling zoals geconstateerd in 

Waalwijk te voorkomen? 

(m) Gevaar voor bebouwde omgeving bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld het vrij komen van 

aardgasconcentraat zoals onlangs (augustus 2017) heeft plaats gevonden bij 

werkzaamheden op de locatie te Loon op Zand moet te allen tijde worden voorkomen. 

Tot op heden is de oorzaak van dit “incident” niet bekend gemaakt. Maar het feit dat er 

schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd in de omgeving en gewassen zijn vernietigd 

geeft dit aan dat er weldegelijk verontreinigingen hebben plaats gevonden. Het blijft wel 

jammerlijk dat aan de omwonenden geen waarschuwing is afgegeven om producten uit 

volkstuinen te gebruiken en dergelijke.  Overigens zijn wij nog steeds in afwachting van 

de resultaten van een strafrechtelijk onderzoek m.b.t. dit gasincident. 

(n) Het bevreemd ons zeer dat in de aanvraag van Vermilion en het voorstel van het 

Ministerie op geen enkele manier gesproken wordt over geluids- en lichtoverlast. Wij 

verwijzen naar een helder rapport uit 2015 van het RIVM waarin o.a. deze 

omgevingseffecten worden genoemd. 

(https://www.rivm.nl...Omgevingseffecten_en_veiligheid). Wij vinden het zeer wenselijk 

dat hierop in uw repliek wordt ingegaan. Wij vinden en verwachten dat het Ministerie 

hierop een duidelijk antwoord kan formuleren. 

(o) Niet duidelijk is hoe de drukken in het gasveld geregeld zullen worden en hoe de 

afdichting van de put is voorzien om de drukken in het gasveld constant te houden, 

waarmee de kans op grondbeweging/-daling kan worden verminderd. 

(p) Er moet duidelijkheid zijn waar extra seismische meetstations zullen worden geplaatst 

om eventuele bevingen nauwkeurig te kunnen meten en de locatie ervan te kunnen 

bepalen. Dit moet door een onafhankelijke partij worden gemonitord (KNMI). Het is niet 

duidelijk wat de acties van Vermilion zullen zijn wanneer er seismische activiteiten a.g.v. 

de gaswinning worden waargenomen. Niet het wijzigen van het winningsplan moet de 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/S/Schaliegas/Omgevingseffecten_en_veiligheid
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actie zijn, maar het dan per direct in zijn geheel stoppen van de gaswinning. Uit het 

winningsplan volgt (p. 80 en p.83, WWS-01 en WWS-02) dat kans op geïnduceerde 

beving verwaarloosbaar is bij < 19% en dat er slechts gemonitord wordt; hierbij wordt de 

indruk gewekt dat er bijna een kans van 1 op 5 is dat er een beving is. Dat achten wij niet 

verwaarloosbaar. Graag nader verklaren. 

(q) Afblazen c.q. affakkelen van koolwaterstoffen bij de gaswinning levert overlast (geluid, 

stank, luchtverontreiniging) op. Alternatieven hiervoor moeten bekeken worden zoals 

het terug in de grond pompen van het gas. 

(r) Er wordt gesproken over mogelijke stijging van het grondwaterpeil als gevolg van 

mogelijke gronddaling en dus vernatting van de omgeving (natuur). Er wordt echter niet 

gesproken over de gevolgen op de gebouwde omgeving. We willen dat hier ook aandacht 

aan wordt besteed in de afwegingen om te komen tot het besluit. 

(s) Er wordt niet duidelijk omschreven of er aanvullende (proef)boringen worden gehouden. 

Ook de locaties er van zijn niet omschreven. Indien er proefboringen worden gedaan, zou 

een aanpassing van de vigerende Wm vergunning nodig zijn, of en zo ja waar is dit al 

geformaliseerd? 

(t) Uit het ontwerp-instemmingbesluit blijkt dat Vermilion de gasproductie wil verhogen 

door wijzigen in de bestaande put en fracking, het boren van een aftakking in de 

bestaande put in het gasvoorkomen of eventueel het boren van een nieuwe put in het 

voorkomen.  

(u) Wij kunnen ons niet voorstellen dat deze nieuwe activiteiten worden gedekt door een 

geldige, actuele en aan de stand der (regel)techniek voldoende Wm-

/Omgevingsvergunning. Indien u wel die mening toegedaan bent, zien wij graag uw 

motivatie alsook motivering tegemoet, waaruit zulks blijkt. 

(v) Het wekt bevreemding dat waar in p. 3 van het instemmingsbesluit gewag wordt 

gemaakt dat de minister ingevolge Mbw toestemming kan weigeren om redenen 

genoemd onder a tm d, dat onzes inziens alle daar genoemde redenen van toepassing 

zijn om de toestemming te weigeren. Buiten de in geding zijnde veiligheid van 

omwonenden, voorkomen van schade aan gebouwen en infrastructurele werken, is ook 

kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater in geding. Daarnaast speelt i.k.v. de 

energietransitie aardwarmte en kunnen nadelige gevolgen voor milieu en natuur 

optreden (hetgeen in elk geval vorig jaar bij het incident al heeft plaatsgevonden en 

waarnaar het OM een strafrechtelijk onderzoek aan het uitvoeren is. 

(w) Er wordt niet omschreven wat de bedoeling van Vermilion is op het aanwezig zijn van 

olie in een van de putten. Hier moet duidelijkheid over komen. TNO advies stelt dat het 

niet commercieel winbaar is.. 

(x) De termijn productie wordt door Vermilion tot uiterlijk 2026 gesteld terwijl de Minister 

toestemming geeft tot 31 dec 2026. Dit is dus een jaar langer! Wij wensen eenduidigheid 

en zorgvuldigheid. 

(y) Uiteraard moet schade aan mens en milieu op voorhand worden voorkomen en niet 

achteraf worden bepaald en vergoed. Schaden door Mijnbouw hebben zware gevolgen 

voor allen. Voorkomen (d.w.z. niet uitbreiden van de gaswinning en o.a. fracking) is beter 

dan genezen. 
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Grote zorgen bewoners mede n.a.v. het aardgascondensaatincident 
2. Daarnaast is er zeer grote zorg van de inwoners met betrekking tot het volgende: 

(a) Op 3 augustus 2017 vond er een gasincident plaats op de locatie aan de Loonse 

Molenstraat. Dit heeft tot veel onrust geleid onder omwonenden en heeft ook politiek 

veel aandacht gekregen. In onze visie is hier onvoldoende snel en adequaat op 

gereageerd door Vermilion en Staatstoezicht op de Mijnen. In elk geval is de 

burgemeester van Loon op Zand en/of zijn collega’s van de omringende gemeentes niet 

(tijdig) gewaarschuwd zodat hij als hoofd veiligheid maatregelen kon (laten) treffen en de 

bewoners op de hoogte kon stellen, bijvoorbeeld om geen groenten uit hun moestuin te 

eten. 

(b) Daarnaast is evenmin de CdK van de provincie Noord-Brabant op de hoogte gesteld die 

van dergelijke belangrijke incidenten eveneens op de hoogte moet zijn om het zogeheten 

Interbestuurlijke toezicht i.k.v. Wet Revitalisering Generiek Toezicht e.a. te kunnen 

uitvoeren, wat de minister van BZK overigens op de provincie zou moeten kunnen 

uitvoeren, als die ten minste ook op enigerlei wijze op de hoogte gesteld zou zijn. 

(c) Ook het feit dat Vermilion gezien de stukken deels verantwoordelijk is voor de 
communicatie naar de samenleving stelt niet gerust, mede gelet op het gebrek aan 
communicatie in nasleep van het incident. Wij hebben begrepen dat er een stafrechtelijk 
onderzoek loopt n.a.v. bedoeld incident richting Vermilion, wat ons vertrouwen in hen 
niet bepaald vergroot. 

 
De stand van zaken  

3. Uit de alle door u verstrekte documenten blijkt samengevat het volgende.   
(a) Gasveld Waalwijk Noord is al in 1989 aangeboord. Eind jaren ’90 waren ze al dermate 

weinig producerend dat er door middel van fracking (mechanische stimulatie) 
geprobeerd is de productie weer op een hoger niveau te brengen. Sinds 2005 leiden de 
putten in het gasveld een wat sluimerend bestaan, en in het Winningsplan van 
Wintershall Noordzee BV uit 2003 voor de concessie Waalwijk (Waalwijk Noord, Sprang 
en Loon op Zand) worden alle drie de velden omschreven als zijnde “in een verregaande 
staat van depletie”. In dit winningplan wordt tevens gesproken over het feit dat van deze 
velden “meer dan 90% van het winbare gas is gewonnen”. De stand van zaken op dat 
moment was een totale productie van 2, 2 miljard m3, en sindsdien is er nog ruim 200 
miljoen m3 gas geproduceerd door de velden. De conclusie mag dan ook getrokken 
worden dat de velden praktisch gesproken leeg zijn, en toch spreekt het winningplan van 
Vermilion Oil van een verwachte productie van 1,6 miljard m3 te produceren in de 
periode van 2017 tot 2026. Daarmee zou Vermilion Oil de productie van de eerste 9 jaar 
van de gasvelden evenaren, terwijl het gasveld praktisch leeg is. Ook wil Vermilion Oil dit 
doen met een methode die in dit gasveld in het verleden maar weinig effectief gebleken 
is, mechanische stimulatie, in ieder geval op de schaal waarin het voorstel nu zegt te 
willen gaan toepassen.  

(b)  In het winningsplan uit 2003 van Wintershall Noordzee BV staat tevens te lezen dat de 
totale verwachte bodemdaling in het gasveld Waalwijk Noord maximaal 16 mm zal zijn, 
en dat de afname van druk in het aardgasveld door de daling van de druk in het 
aardgasveld kan leiden tot plotselinge bewegingen langs bestaande breuklijnen. In het 
winningsplan van Vermilion Oil wordt gesproken over een maximale daling van de 
bodem in het wingebied van 4 cm, dat is een factor 2,5 hoger dan in 2003 verondersteld 
werd.  Verder zijn er in het onderhavige gebied een aantal breuklijnen te vinden, en één 
van de voorgenomen fracks zal een grote breuklijn tot op maximaal 25 meter kunnen 
benaderen.   



Loon op Zand, 23 juli 2018 Pagina 6 van 14 

 

(c) Er wordt steeds gewag gemaakt van max. 1 cm bodemdaling, maar op p. 50 
(dwarsdoornsnede Noord-Zuid) van het winningsplan blijkt het maximaal 4 cm te zijn. 
Hoe is die discrepantie te verklaren?  

(d) In het instemmingsbesluit staat discrepantie, nu p. 11 bovenaan gewag maakt van geen 
autonome bodemdaling (Vermilion en Deltares), uit het advies van SodM wel autonome 
bodemdaling blijkt en ingevolge het advies van Tcbb eveneens autonome bodemdaling 
optreedt. Wat is nu waarheid? En is dit voldoende basis voor de instemming? 

(e) Onduidelijk is hoe opgetreden zal worden indien de bodemdaling nu, of in de toekomst 
(50 jaar) toeneemt. Bodemdaling is niet alleen deels een autonoom, maar ook een min of 
meer onomkeerbaar proces. Eenmaal opgetreden bodemdaling wordt niet gauw meer 
hersteld, in tegenstelling tot het uitdeuken van een auto. 

(f) Het wingebied Loon op Zand (Zuid) grenst aan een van de belangrijkste 
waterwingebieden van Midden Brabant, een vervuiling aan de oppervlakte of een 
vervuiling die via breuklijnen, de boorinstallatie of anderszins optreedt, kan dit 
waterwingebied ernstig bedreigen, en daarmee de drinkwatervoorziening van een groot 
aantal mensen belemmeren.  Tevens kan dit schade toebrengen aan belangrijke spelers 
en werkgevers in deze regio die in min of meerdere mate afhankelijk zijn van goed 
drinkwater uit de regio en juist daarom zich hier hebben gevestigd, zoals Brabantwater, 
de Efteling, Coca-Cola, Tesla en Fuji. Een goede en zorgvuldige voorbereiding ter 
besluitvorming voorziet erin dergelijke partijen als belanghebbenden gericht om 
zienswijzen te vragen, althans hen specifiek erop te wijzen dat zienswijzen indienen 
mogelijk is. 

(g) Voor met name de provincie Noord-Brabant kan de zorg m.b.t. fracken gelegen zijn met 
name in bescherming van de drinkwaterwinningen uit grondwater. Die liggen op ca 150- 
250 m diepte en kunnen daardoor vervuild raken. 

(h) De zorg van de kwaliteit van het oppervlaktewater ligt bij de waterschappen hier. Zij zijn 
een functionele democratie (met hun kiezers in hun verzorgingsgebied) en met name 
gericht op die taak. Het wekt dan ook onze bevreemding dat zij, mede gelet op het 
incident van vorig jaar en het ogenschijnlijk ontbreken van schade beperkende 
maatregelen achteraf dan wel ontbrekende waarborgen om dit te voorkomen, niet hun 
advies daarop hebben aangepast en hebben aangedrongen op meer zorgvuldigheid in 
deze. Dit mede gelet op hun zorgplicht uit de Kaderrichtlijnwater voor de 
watersystemen. Het is immers geheel niet denkbeeldig dat wederom een calamiteit 
optreedt waardoor oppervlaktewater wederom wordt vervuild dan-/ofwel het 
grondwater. 

(i) Mogelijke vervuiling van het grondwater dieper dan 500 m valt onder de Mijnbouwwet, 
waarvoor u bevoegd gezag bent. 

(j) Voor grondwater geldt volgens de EU-grondwaterrichtlijn het Prevent en Limit-principe, 
d.w.z. dat – door menselijk handelen – lozing van gevaarlijke verontreinigende stoffen 
vorkomen dient te worden (c.q. is verboden, Preventprincipe) en dat lozing van niet-
gevaarlijke verontreinigende stoffen beperkt dient te worden (Limitprincipe).  

(k) Dit zou in een besluit volgens de Mijnbouwwet dan (dicht-) geregeld, c.q. expliciet 
opgenomen dienen te zijn, lijkt ons, hetgeen ons niet is gebleken. 

(l) De nog onduidelijke gegevens betreffende diverse technieken die bij gaswinning en 
fracken worden toegepast en de gevolgen daarvan voor de bewoners, de natuur en het 
milieu, de bouwwerken en de infrastructuur in onze leefomgeving, zorgen voor 
toenemende uitingen van maatschappelijke onrust, frustratie en angst onder de 
bevolking van Loon op Zand en de omliggende gemeenten. 

(m) De documenten vermelden overigens dat de minister geen instemming voor een 
gaswinningsplan geeft: - als er een risico is voor veiligheid van omwonenden en schade 
wordt veroorzaakt aan gebouwen en infrastructuur, - als er een risico is bij het gebruik 
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van delfstoffen, aardwarmte en grondwater, -  als er nadelige gevolgen zijn voor milieu 
en natuur. Onzes inziens is dat het geval en zou er dus geen toestemming gegeven 
kunnen worden. 

(n) Het wekt bovendien bevreemding dat blijkens het instemmingsbesluit u Vermilion’s 
aannamen deelt dat er geen schadelijke gevolgen voor natuur en milieu zullen optreden, 
terwijl het betreffende bevoegde gezag hier niets over heeft opgemerkt en ons niets is 
gebleken van ter zake uitgevoerd onderzoek door een deskundige. En dus niet van de 
slager die zijn eigen vlees keurt. 

(o) Het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister wordt getoetst conform de Mijnwet 

aan criteria, zoals ook vermeld de bovenstaande samenvatting. Al die criteria zijn van 

toepassing voor mensen, natuur en milieu in de leefomgeving nabij en rondom de 

winningsput Waalwijk Noord. De volgende 4 aspecten geven in die context aanleiding te 

twijfelen aan de aanwezigheid voor voldoende justificatie voor nieuwe frack-jobs in de 

putten in Loon op Zand (Zuid):  

- (I) Er zijn te veel onduidelijkheden over de ernstige risico’s van hydraulische stimulatie 

(fracken) in het gasveld Loon op Zand (Zuid) en de natuurlijke omstandigheden daarvan. 

Daarnaast hoeft Vermilion ook nog geen locatie-specifieke randvoorwaarden aan te 

geven in het winningsplan.  

- (II) Er is wel degelijk een hoog risico voor de veiligheid van omwonenden en schade aan 

gebouwen en infrastructuur door bodembeweging (trilling en bodemdaling) en lekkage 

van delfstoffen langs de buitenkant van de put ten gevolge van gaswinning en 

hydraulische stimulatie. Vooral door lekkage is er ook sprake van nadelige gevolgen voor 

natuur en milieu. Lekkage is feitelijk oneigenlijk gebruik van delfstoffen in de zin van de 

Mijnbouwwet. Lekkages van delfstoffen langs de buitenkant van de put kunnen ook 

leiden tot misinterpretaties van de productietesten in 2016. Hierdoor is er geen 

justificatie aanwezig voor het uitvoeren van hydraulische stimulatie. Ook het feit dat het 

Staatstoezicht op de Mijnen zich in haar advies uitlaat over eerder en elders uitgevoerde 

hydraulische stimulaties, zonder “nadelige gevolgen voor mens en milieu”, geeft geen 

reden tot instemming met de uitvoering van hydraulische stimulatie. Daarbij is vooral het 

feit van belang, dat mijnbouwschade en de termijn waarop de effecten daarvan aan het 

maaiveld zichtbaar worden. Van de vorige 3 fracks die zijn uitgevoerd in Waalwijk Noord 

ontwikkeling zijn maar 2 jobs succesvol geweest, waarbij aangetekend dient te worden 

dat de frack-job van WWN-03 gedeeltelijk succesvol is geweest omdat de bijdrage uit dit 

gedeelte van het gasveld uit een relatief dunne gesteentelaag komt. Een nieuwe frack-

job in WWN-03 is dan ook niet te justificeren.  

- (III) De productieprofielen van de putten laten zien dat er de laatste 12 jaren een 

constante productie van 75.000 nm3/dag is gerealiseerd. Dit productieprofiel laat zien 

dat er sprake is van liquidatie-loading en dit vraagt om een andere productietechniek 

i.p.v. het uitvoeren van de  frack-jobs.  

- (IV) Er is onvoldoende informatie bekend over de reservoirdrukken over tijd uitgezet 

tegen de winningscijfers. Hieruit kan bepaald worden of er sprake is van lekkage van 

delfstoffen langs de buitenkant van de putten. Verder zijn er van de putten geen gamma-

ray logs bekend gemaakt, waardoor de minister niet kan besluiten of er sprake is van een 

homogeen reservoir gesteente of dat er juist sprake is van variërend reservoir gesteente, 

waardoor de noodzaak van fracken aanwezig is. Met name is het belangrijk om aan te 
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geven wat de hydrocarbon saturatie is en de waarden van de porositeit en 

permeabiliteit.  

Bovengenoemde vier aspecten leiden tot onvoldoende justificatie voor boringen of  

uitvoering van de frack-jobs.  

(p)  De informatievoorziening in het winningsplan is ook verre van volledig. Zo is er in het 

winningsplan geen risico identificatie toegevoegd m.b.t. het fracken van de putten. Met 

name de lekkage van delfstoffen of hulpstoffen langs de buitenkant van de putten is niet 

aan de orde  gekomen. De lekkage leidt tot de volgende schade risico's op termijn: 

brand/explosie, zinkgaten, bodembeweging, bodemdaling en bodemverontreinigingen. 

Bodembeweging en daling heeft inmiddels geleid tot een aanzienlijke gebouwschade in 

de onmiddellijke leefomgeving (tot 1,5 kilometer) van de WWN-01 locatie.  

(q)  De informatie die nodig is om de risico's te beperken zijn niet genoemd in het 

winningsplan. De volgende informatie had gegeven moeten worden om een goede 

afweging te kunnen maken:   

1) De P/Z plot gegevens om een materiaalbalans te bepalen. Op deze manier kan lekkage 

bepaald worden.  

2) Gegevens ontbreken over de sterkte van de formaties boven het gasvoerend 

gesteente. Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de afsluitende caprock. Hieruit 

kan berekend worden of deze caprock bestand is tegen de hoge druk die gebruikt 

worden tijdens het fracken.  

3) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over de kwaliteit van de cementatie. De 

Cement Bond Logs (CBL) geven informatie over de lekdichtheid van de caprock en over 

mogelijke aanwezigheid van lekpaden langs de buitenkant van de cementatie over het 

gehele traject van de put. Het is aan te bevelen om de CBL te herhalen om zeker te 

weten dat de kwaliteit van de cement niet onderhavig is geweest aan wear and tear over 

de afgelopen jaren.  

4) Er zijn geen gegevens bekend gemaakt over eventuele "leak-off" testen van 

soortgelijke putten en formaties. Deze gegevens zijn bepalend voor de maximale 

drukken die mogen worden toegepast tijdens het fracken. 5) Er zijn geen gerelateerde 

incidenten genoemd in het winningsplan, die tijdens de boringen van de putten zijn 

gepasseerd. Met name is niet duidelijk gemaakt welke reden er was om WWK-01 volledig 

af te pluggen en te verlaten. WWK-01 is ook niet verantwoord en veilig afgeplugd. Dit 

kan op termijn leiden tot onveilige situaties voor de mensen en het milieu van de 

leefomgeving. Het voornemen geuit in het winningsplan om WWK1 in de toekomst 

eventueel weer operationeel te maken leidt in dit verband dan ook tot zorg en verbazing.  

 

Discrepanties/onduidelijkheden aanvraag/winningsplan en Wm vergunning 

4 Er blijken de nodige discrepanties en onduidelijkheden in/tussen de aanvraag, dan 

wel het winningsplan/het besluit daarop en de Wm-/Omgevingsvergunning te zijn. Dit blijkt 

uit het nu volgende. 

(a) Het formulier aanvraag instemming Winningsplan op p. 1 en het winningsplan blijken met 

elkaar in tegenspraak nu de aanvraag meldt geen samenloop te kennen met Wm 
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vergunningen en op p.36 van het winningsplan melding wordt gemaakt dat de voorlopige 

planning van de (voorgenomen) boring van loon op Zand Zuid Prospect afhangt van wanneer 

de vergunningen worden verleend. 

(b) Bovendien is de Vergunning destijds verleend aan Wintershall BV i.p.v. Vermilion. Ons is 

volkomen onduidelijk hoe deze 2 zich tot elkaar verhouden. We willen graag weten of er 

enige onderlinge afspraken zijn over wie nu de houder is van de vergunning en wie de 

inrichting of installatie (IPPC) drijft. Voor ons is niet vanzelfsprekend dat een aan Wintershall 

in 2004 verleende Wm vergunning ook nu als omgevingsvergunning voor Vermilion geldt. 

(c) Daarnaast is van belang dat blijkens de stukken men ervan uit gaat (ook u) dat er al een 

vergunning is die alle relevante aspecten afdekt, getuige ook p. 58 van het Winningsplan. Een 

check van de Wm vergunning levert ons echter niet datzelfde inzicht. 

(d) Immers voor zover er al een Wm vergunning nog steeds actueel en geldend zou zijn (niet het 

geval) die ook voor de huidige situatie de beoogde gaswinningen en fracking(en) zou 

toestaan, is het nog maar zeer de vraag of ook de toegepaste toetsingen aan andere 

relevante wetgeving voldoende actueel is. Immers intussen is per 1 januari 2017 de nieuwe 

Wet natuurbescherming in werking getreden zodat op zijn minst aan de provincie een advies 

te aanzien daarvan nodig zou zijn, gelet op de mogelijke effecten op habitats van 

beschermde soorten alsook op de omringende natuurgebieden. 

(e) Ook is het opvallend dat destijds geen advies is aangevraagd aan de waterschappen of van de 

omliggende gemeenten.  Indien er geboord wordt alhier heeft dat zeker ook effect op 

Tilburg-Noord. Waarom wordt voor het winningsplan LoZ wel advies gevraagd aan onder 

meer Tilburg en voor de Wm vergunning destijds niet? Indien er calamiteiten optreden zoals 

vorig jaar, die in zekere mate te voorzien zijn (mits er een deugdelijk en actueel 

calamiteitenplan met diverse scenario’s) voorhanden is), is duidelijk dat vervuiling van het 

oppervlaktewater tot de (voor ons zeer ongewenste) mogelijkheden behoort. Het is dan ook 

onvoorstelbaar dat de Waterschappen destijds niet zijn geconsulteerd. Eveneens is 

onvoorstelbaar dat destijds GEEN adviezen zijn ingebracht. 

(f) Naast al het voorgenoemde is ten opzichte van de Wm vergunning uit 2004! waarnaar in de 

aanvraag alsook in het winningplan p.58 naar verwezen wordt qua aspecten 

bodemverontreiniging, luchtverontreiniging , grondwaterverontreiniging, 

oppervlaktewaterverontreiniging, externe veiligheid en natuur het volgende op te merken: 

het aspect grondwater komt in de Wm vergunning niet aan de orde. Het aspect natuur is ook 

nauwelijks aan de orde gekomen, nu de provincie Noord-Brabant destijds als bevoegd gezag 

geen advies heeft uitgebracht. Bovendien is het wettelijk regime t.a.v. natuur gewijzigd 

sindsdien. 

(g) In het winningsrapport op. 59 wordt zelf al aangegeven dat als mijnbouwactiviteiten 

ongewenste effecten zouden kunnen hebben op beschermde flora en fauna, een ecologisch 

onderzoek uitgevoerd dient te worden (in samenspraak met het bevoegde gezag, de 

provincie) Als effecten niet uitgesloten kunnen worden dient een ontheffing te worden 

aangevraagd. Gelet op alle onzekerheden, de vaagheid van het winningsplan1 alsook het nog 

steeds niet opgehelderde incident van vorig jaar, lijkt een ongewenst effect op flora en fauna 

evident en zou dus een ontheffing moeten worden aangevraagd. 

                                                           
1Door bijvoorbeeld maar niet limitatief  formuleringen als “voor zover bekend” p. 72 in relatie tot seismische trillingen 
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(h) T.a.v. externe veiligheid wordt bij H slechts opgemerkt dat het groepsrisico volgens CPR-18 

(uitgave 2000) niet hoger is dan 10 -6 buiten de terreingrens en bij VIII dat het groepsrisico 

volgens CPR-18 (uitgave 2000) niet hoger is dan 10 -6 buiten de op bij de aanvraag gevoegde 

tekening “plaatsgebonden risicocontouren” van de gaswinningslocatie Waalwijk-Zuid voor 

het boren van een nieuwe put S2 waarbij S1 buiten bedrijf is aangegeven 10-6 risicocontour. 

Bovendien is na vergunningverlening van deze Wm vergunning 2004 de regelgeving m.b.t. 

externe veiligheid veranderd; in hoeverre is dat meegenomen en is ook in dat opzicht de Wm 

vergunning nog actueel? 

(i) In het winningsplan wordt op p. 59, onder 8.5 gesteld dat voor bestaande installaties vanaf 

19 juli 2018 een rapport inzake grote gevaren worden opgesteld; wij willen dit rapport graag 

inzien. 

(j) Nog afgezien van het feit dat kennelijk onvoldoende rekening is gehouden met de 

verspreiding van carcinogene stoffen bij incidenten als vorig jaar en dat de toets en 

motivering t.a.v. het groepsrisico erg summier is, is van belang op te merken dat verwezen 

wordt naar de CPR-18 uit 2000, terwijl in elk geval per 20072 CPR-18 vervangen is door PGS3, 

naar welke recente uitgave niet automatisch verwezen wordt dan wel is/wordt gehanteerd 

als uitgangspunt. 

(k) De Wm vergunning maakt voorts melding dat de gevolgen betreffen aspecten bodem- en 

grondwater, lucht, geluid, licht, verkeer en landschap en die aspecten zouden zijn uitgewerkt 

in H.7 bij de aanvraag.  De conclusie luidde dat voldoende maatregelen waren genomen door 

de aanvrager om de gevolgen van (bedoeld werd “voor”) het milieu te beperken en dat op 

verantwoorde wijze werd omgegaan met energie. 

(l) Voor zover al die aanvraag daadwerkelijk die aspecten in voldoende mate had afgekaart, is 

van belang dat deze aspecten niet in de Wm vergunning terugkomen en dat de aanvraag 

evenmin deel is uit gaan maken van de Wm vergunning. Althans de vergunning maakt daar 

geen melding van, dus de aanvraag maakt geen deel uit van het besluit. 

(m) De Wm vergunning stelt dat voor boringen vanwege het tijdelijke karakter geen vergunning is 

vereist, en dat dit onder de Mijnbouwmilieuvergunning zou vallen; wij bestrijden het 

tijdelijke en eenmalige karakter van de booractiviteit, nu er meerdere boringen zijn geweest 

en ook nog zullen gaan plaatsvinden. Datzelfde geldt voor fracking. Niet staande kan worden 

gehouden dat dit geen activiteiten betreft die vallen onder het begrip inrichting dan wel 

installatie. 

(n) Tevens blijkt uit het winningplan (p.12) dat er sprake is van een nieuwe boring; voorziet de 

Wm vergunning daarin en zo ja waar blijkt dat uit? 

(o) Voorts valt op dat in de Wm vergunning slechts ten aanzien van de boring geluidsaspecten 

zijn meegenomen, maar niet voor het geheel van de installatie/inrichting. 

(p) Verder zijn de aspecten verkeer en geluid summier uitgewerkt voor zover geluid betrekking 

hebbende op het verkeer. De overige in de Wm vergunning genoemde aspecten bodem- en 

grondwater, lucht en landschap komen in het geheel niet terug in de (overwegingen van de ) 

Wm vergunning. De daartoe opgenomen voorschriften maken slechts gewag van een 

bodemrisicorapportage, die zich aan het oog van de burger onttrekt. 

                                                           
2 Wijziging regeling externe veiligheid inrichtingen, Staatscourant 3 april 2007, nr. 66 / pag. 1 
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(q) De voorschriften omtrent lucht houden met name in dat geuroverlast ten gevolge van 

lekkages! wordt voorkomen. Kennelijk wordt dus al rekening gehouden met lekkages. Dat dit 

in onvoldoende mate is gewaarborgd moge blijken uit het incident van vorig jaar en er is 

geen garantie dat dit niet herhaald kan gaan worden. 

(r) Voorts is niet voorzien in een calamiteitenplan, wat inhoudt welke scenario’s er zijn en wie 

dan wanneer door wie op de hoogte moet worden gesteld. Dit calamiteitenplan (niet te 

verwarren met het brandbestrijdingsplan) zou dan in samenspraak met de Veiligheidsregio 

moeten worden opgesteld waarin ook een rol voor de burgemeester(s) en de CdK van 

Noord-Brabant zou moeten zijn weggelegd (IBT/externe veiligheid). 

(s) Evenmin is voorzien in overwegingen dan wel voorschriften ten aanzien van fracking, 

hetgeen in het verleden heeft plaatsgevonden en ook nu voorzien is. Derhalve hebben die 

activiteiten niet overeenkomstig de Wm vergunning plaatsgevonden en kunnen zij evenmin 

voor de toekomst op de voet daarvan worden uitgevoerd. 

(t) De Wm vergunning is daarom destijds gelet op het voorgaande niet zorgvuldig voorbereid 

dan wel kan deze inmiddels niet meer in stand blijven aangezien deze niet voldoet aan de 

huidige stand van techniek en regelgeving. Weliswaar heeft deze inmiddels formele 

rechtskracht; dit houdt op zichzelf niet in dat deze daarmee voldoende actueel is, to the 

point is en deugt. Gelet daarop zou op zijn minst een actualisatieslag/revisie aan de orde zijn, 

waarin aan al deze aspecten wel voldoende aandacht wordt gegeven alsook aan de adviseurs 

en hun specifieke bevoegdheden. We zouden u dan ook willen verzoeken Vermilion een 

revisievergunning aan te laten vragen dan wel zelf ambtshalve tot een verandering over te 

willen gaan. 

(u) Datzelfde geldt ook voor de uitgevoerde Mer n.a.v. de omstandigheden en stukken in 2004. 

Immers het winningsplan biedt onvoldoende uitsluitsel wat Vermilion nu eigenlijk precies 

gaat doen, wellicht met het oogmerk om maar geen nieuwe Omgevingsvergunning te hoeven 

aanvragen.  Vermilion zal dus door u, als bevoegd gezag, moeten worden gevraagd om 

duidelijkheid, hetgeen naar verwachting dan tot een actualisering van de Wm-

/0mgevingsvergunning/mer beoordeling zal gaan leiden of een revisievergunning, met 

mogelijk zelfs een weigering tot gevolg naar aanleiding van alle door u te maken afwegingen. 

(v) Ten slotte merken wij op dat in de aanvraag (p. 11) melding wordt gemaakt van 

vertrouwelijke informatie die daarom niet bekend zou mogen worden gemaakt, echter de 

Wob kent geen vertrouwelijkheid en slechts de kwalificatie “geheim”. We willen dus graag 

weten op welke grond van de Wob deze informatie niet actief openbaar wordt gemaakt. 

 
4 Communicatie; Wens tot actief informeren door u dan wel SodM 
(a) Wij als bewoners zijn gebaat bij duidelijkheid en goede voorlichting. Dat neemt de onrust 

weg en zorgt in elk geval voor meer inzicht. Naar onze mening moeten zowel Vermilion als 
Staatstoezicht op de Mijnen meer stukken actief verstrekken dan wel openbaar maken; dat 
geldt bijvoorbeeld, maar niet limitatief voor meetplannen en –meetresultaten bodemdaling 
monitoring, aangepaste winningsplannen bij grotere bodemdaling dan nu omschreven in 
winningsplan, alsook de werkplannen, stimulatieprogramma voor de put(ten)3, oppervlakte-
/grondwatermonitoringsprogramma. Er moet duidelijkheid zijn over waar en wanneer welke 
stukken inzichtelijk worden gemaakt voor belanghebbenden (bijv. omwonenden). U laat in 

                                                           
3
 Plan voor de hydraulische stimulatie 
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onze woonplaats en in de nabijheid van onze huizen dan wel onder onze huizen in de grond 
wroeten en als er dan iets gebeurt, is zowel Canada als Den Haag relatief ver weg en blijven 
wij met de problemen achter. 

(b) Wij hebben recht op die informatie en willen die inzien. Indien u de informatie niet ingevolge 
deze procedure wilt of kunt verschaffen, doen wij tevens voor deze bestuurlijke 
aangelegenheid een beroep op de Wob om alle benodigde informatie in ruimste zin 
betreffende deze gaswinning en fracking betreffende, alsook omtrent bedoeld incident van 
vorig jaar, te verkrijgen (mede gelet op voorschrift VI, sub 3, p. 14 van de Wm beschikking) . 
Wij vertrouwen er dan op dat u deze informatie onder u hebt, dan wel daarover kunt 
beschikken, aangezien u uw toezichthoudende taken hebt uitbesteed aan SodM, welke 
instantie nog steeds onder uw verantwoording valt. 

(c) Bovendien blijkt ook al uit het advies van de mijnraad dat het winningsplan de hydraulische 
stimulering (fracking) slechts in hoofdlijnen beschrijft, en dat de specifieke uitwerking in een 
zogeheten werkplan zal worden vermeld dat door SodM zal worden beoordeeld en door 
SodM en Vermilion zal worden gecommuniceerd. 

(d) Hiermee wordt dit wezenlijke onderdeel onttrokken aan de inspraakmogelijkheden ingevolge 
de Awb en ontstaat de indruk dat er iets geheimzinnigs aan de hand is. Bovendien zijn wij als 
verontruste burgers aangewezen op de communicatie door SodM en Vermilion die in elk 
geval wat betreft het incident geen goed trackrecord hebben en daarmee te kampen hebben 
met een afnemend draagvlak en verminderd vertrouwen.  

(e) We kunnen ons dan ook voorstellen dat uw departement zelf de voorlichting voor uw 
rekening neemt voor het vervolg en niet deze belangrijke taak aan SodM dan wel een bedrijf 
overlaat. De tekst uit het instemmingsbesluit doet echter anders vermoeden, nu op p. 23 
staat dat u erop vertrouwt dat Vermilion ter zake van een communicatieplan haar 
verantwoordelijkheid neemt.  Dat is een wat bijzondere en ook wat wrange aanname, gelet 
op het incident van vorig jaar, waarin Vermilion nagenoeg niets heeft gecommuniceerd; er 
nagelaten is de burgmeester, CdK en de bevolking te informeren en er zelfs een 
strafrechtelijk onderzoek naar dit incident loopt.  

(f) De enige mogelijkheid die ons burgers maar ook collega bestuursorganen dan rest, bij 
onverkorte doorzetting/voortzetting van de voorgenomen werkwijze (d.m.v. o.a. werkplan), 
is e.e.a. stelselmatig te gaan Wobben.  

 

Nut, Noodzaak en Wenselijkheid tot gaswinning in Wp Loon op Zand 

6. Wij zijn niet overtuigd van de noodzaak tot verdere gaswinning en uitbreiding daarvan in de 

voorgestelde winningsplaatsen. In het ontwerp-Instemmingsbesluit (blz.1) wordt opgesomd  

 dat de productie langer door zal gaan dan verwacht;  

 dat Vermilion mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen; 

 dat genoemde nieuwe inzichten een actualisatie vereisen van productie- en de 

bodemdalingsvoorspellingen vereisen 

Op geen enkele manier wordt nut, noodzaak en wenselijkheid geuit.  Wij vinden dat het ontwerp-

Instemmingsbesluit aan duidelijkheid zal winnen als hier wel op ingegaan wordt. Verder bent u als 

bestuursorgaan gehouden om besluiten zorgvuldig voor te bereiden, zorgvuldig onderzoek te doen 

en goed te motiveren.  

Gezien de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen m.b.t. de klimaatadaptatie, 

klimaatakkoord en de klimaatwetgeving is deze duidelijkheid vereist.  
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Belangrijk is om aan te geven hoe de omvang van de gasproductie op deze winningsplaats in 

verhouding staat met de totaal benodigde gasproductie en de ontwikkeling van de behoefte daaraan 

in ons land voor de komende 10 jaar én de wijze waarop aan deze behoefte tegemoet wordt 

gekomen. Op die wijze krijgen we meer inzicht in nut en noodzaak van de huidige aanvraag van 

Vermilion. In feite behelst dit een nadere gedetailleerde uitwerking wat omschreven is in §2: Beleid 

gaswinning in Nederland. 

 

7. Naar aanleiding van de Eindbeoordeling (§7) 

Planmatig beheer 

Ten onrechte wordt alleen ingegaan op voortzetting van de bestaande gaswinning zonder in te gaan 

op een mogelijke nieuwe boorput voor Loon op Zand prospects. Dat wordt door Vermilion in het 

midden gelaten en dus niet uitgesloten. Mocht een nieuwe put geslagen worden dan zal deze MER-

plichtig zijn en bovendien zal een nieuwe Wm-/Omgevingsvergunning nodig zijn. 

Ten onrechte wordt uitgegaan dat hydraulische stimulatie nodig is zonder dit duidelijk te motiveren 

en zonder de mogelijke alternatieven (schoner en minder waterverbruik) daartegenover te stellen. 

Bodemdaling 

Niet duidelijk is over welke termijn de bodemdaling wordt ingeschat. De bodemsdalingcontouren 

gaan uit van een Max casemodel bij einde van de productie (blz. 48 van de aanvraag van Vermilion). 

Niet ingegaan wordt op de mogelijkheid dat na einde productie bodemdaling zich voort kan zetten. 

Schade door bodembeweging 

Uitgegaan wordt van verwachtingen die niet gestaafd kunnen worden zolang er geen monitoring 

plaats vindt vanaf de allereerste boring.  Het in art.3 opnemen van een representatieve selectie van 

voor bodembeweging gevoelige objecten is een stap in de goede richting. Wij nemen aan dat dit 

door een onafhankelijk orgaan ter hand wordt genomen. 

Natuur en Milieu 

Een gegronde brede onderbouwing van de constatering dat er geen nadelige gevolgen voor natuur 

en milieu verwacht worden ontbreekt.  Voor onze gemeente die juist zo’n belangrijke rol speelt in de 

aanbieding van natuur voor recreatie en toerisme is het belangrijk dat hiervoor een goede 

onderbouwing wordt gegeven.  Niet alleen bevingen en trillingen horen dan genoemd te worden 

maar ook de mogelijke effecten door incidenten (zoals in (augustus2017) en niet beheersbare 

uitstoot, als mede vergiftiging van sloten en grondwater en agrarische gronden en beplanting.  

Negatieve effecten kunnen voorkomen. De Wet Natuurbescherming zal hierop van toepassing 

moeten zijn (zie ook blz. 59, aanvraag Vermilion). Op bladzijde 11 van het Ontwerp-

instemmingsbesluit wordt alleen verwezen naar wat Vermilion ervan vindt. Dat biedt o.i. 

onvoldoende grond voor een acceptabele reden. In § 5.5 van het ontwerp-instemmingsbesluit wordt 

alleen een relatie gelegd met bodembewegingen als het gaat om natuur en milieu. 

8. Wens te worden gehoord 

Gelet op het hiervoor al aangevoerde breed gevoelde en zwaarwegende belang, wensen wij in onze 

zienswijzen te worden gehoord om onze zienswijzen te verduidelijken en toe te lichten. 
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Concluderend: De vigerende, op naam van Wintershall verleende Wm vergunning biedt geen, of 

althans onvoldoende basis om ook voor nu gasboringen toe te staan en/of fracking. Ook de Mer-

beoordeling is onvoldoende actueel om blijvend ten grondslag te worden gelegd. 

Gezien de onvoldoende gemotiveerde tot volledig ontbrekende justificatie, alsmede de onvoldoende 

informatieverstrekking m.b.t. de frack-jobs en de boring, is het onverantwoord dat de minister tot dit 

ontwerp instemmings-besluit is gekomen. Op basis van het feit dat er al mogelijke mijnbouwschade 

aanwezig is t.g.v. boring, winning en frack-jobs voldoet het ontwerp instemmingsbesluit niet aan 

artikel 34 van de Mijnbouwwet en is de minister gehouden dit instemmingsbesluit in te trekken dan 

wel pas na grondige aanpassing te nemen.  

Gelet op al de ontstane commotie in het land rondom Groningen maar ook elders, het incident van 

vorig jaar alsook de gebrekkige informatieverstrekking wordt door de verontruste inwoners van Loon 

op Zand een gebrek aan vertrouwen en ruimschoots onvoldoende draagvlak gevoeld voor de nog te 

realiseren plannen van Vermilion alhier. Wij vertrouwen erop dat u als Rijksoverheid ons niet in de 

kou laat staan met onze zorgen en ons vertrouwen in u rechtvaardigt en actief de rol van hoofd 

communicatie ter hand neemt. 

Wij verzoeken u dan ook, op grond van bovenstaande, Vermilion geen toestemming te geven voor 

de uitvoering van de actualisatie van het winningsplan te Loon op Zand en uw besluit te herzien 

dan wel in te trekken en tot het begin van de beroepsprocedure de werking van uw besluiten te 

schorsen zodat daarin in elk geval niet enige basis kan worden gevonden om opnieuw te gaan 

fracken 

Wij voelen ons als verontruste burgers overigens gesteund door onze provincie en onze eigen en 

omringende gemeente(n). Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op 

de hoogte houdt én de nog openstaande vragen, zoals in deze zienswijze verwoord, zult 

beantwoorden. 

Loon op Zand, 23 juli 2018 

(Namen van ondertekenaars verwijderd ivm de privacywetgeving) 


