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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand Zuid 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 
 
Betreft: Zienswijze op uw Ontwerp-Instemmingsbesluit(OI) aangaande de actualisatie van Loon 
op Zand en Loon op Zand Zuid en het Winningsplan versie 1.3 van 24 augustus 2017 van 
Vermilion Energy. 
 
Ingediend en medeondertekend door buurtgenoten genoemd in de hieronder getoonde lijst van 
personen met Naam, Adres en Woonplaats en Telefoonnummer, waarmee ze tevens verklaren 
akkoord te zijn met deze zienswijze en ondersteunen dat de gaswinning gestopt moet worden. 

 
Loon op Zand, 27 juli 2017, 
 

Handtekening  Handtekening  

Naam Cor van Dijk Naam  

Adres Scorpius 60 Adres  

Woonplaats 5175XP Loon op Zand Woonplaats  

Telefoon 0416-363444 Telefoon  

Handtekening  Handtekening  

Naam  Naam  

Adres  Adres  

Woonplaats  Woonplaats  

    

Handtekening  Handtekening  

Naam  Naam  

Adres  Adres  

Woonplaats  Woonplaats  
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Inleiding 
Na kennisname van uw Ontwerp-Instemmingsbesluit met Ons kenmerk DGETM-EO /18108414 en Uw 
kenmerk 088/ST/2017 willen de personen vermeld in de lijst van personen hierboven de betreffende 
gaswinning stoppen vanwege de hieronder genoemde zienswijze.  
 

We hebben het over 3 gasvelden nabij Loon op Zand 
 
Opbrengst velden voor de fiscus 

Alle geldbedragen in euro's   
https://goedkopeenergieengas.nl/energie/gas/ 
  

Opbrengste
n per 
voorkomen 

(put) na 1-
1-2017  

Volume gas 
per put mlj 

nm3 

Verkoopprijzen 
Essent aan 
consument euro 
per kwh/m3 

Gasprijs 
Con-
sument/ 
m3 

Energie
-
belastin
g 

Inkoo
p-prijs 
Con-

su-
ment 

BTW-
bedrag 

BTW 

21% 

BTW 

+ 

energie-

belasting 

Opbrengst 

Fiscus  

In mlj € 

LoZ 35 
€ 0,05060 
kwh//m3 excl 
overheidkosten 

€ 0,60 € 0,25 € 0,24 € 0,49 
€ 
0,10 

€ 0,35   €   12 

LoZZuid 148 
€ 0,05060 
kwh//m3 excl 
overheidkosten 

€ 0,60 € 0,25 € 0,24 € 0,49 
€ 
0,10 

€ 0,35   €   52 

PoZprospect 264 
€ 0,05060 
kwh//m3 excl 

overheidkosten 

€ 0,60 € 0,25 € 0,24 € 0,49 
€ 
0,10 

€ 0,35   €   93 

 TOTAAL  447 mlj m3                 € 157 

 
Gasopbrengst voor de kosten van € 157mlj. 

Gasopbrengst 447mlj /2200m3 (gasverbruik/jr)= 203.182 vrijstaande woningen. 
Loon op Zand heeft 10169 woningen stel dat het vrijstaande woningen zouden zijn dan 

kunnen we 203.182 / 10.169 = 20 jaar gas gebruiken dus tot 2038. Het klimaatakkoord zegt 
de helft CO2 te minderen t.o.v 1990.     
http://www.energiesite.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-gemiddeld-

gasverbruik/ 
Type woning Gemiddeld 

gasverbruik per jaar 

Appartement 900 m³ 

Tussenwoning 1.350 m³ 

Hoekwoning 1.600 m³ 

2 onder 1 kap 1.650 m³ 

Vrijstaande 

woning 

2.200 m³ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuur en landbouwgrond nabij de boorlocatie Loon  op Zand   

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/gas/
http://www.energiesite.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-gemiddeld-gasverbruik/
http://www.energiesite.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-gemiddeld-gasverbruik/
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INHOUD 
A. Onze Zienswijzen voortkomend uit de mijnwet. Zienswijzen 1 t/m 5 
B. Zienswijzen die voortkomen uit de gaswinning in de restvelden. Zienswijzen 6 t/m 9 
C. Zienswijzen getoetst aan het te nemen besluit van de minister zal hij de hem door de mijnwet 

aangegeven adviseurs volgen?  Zienswijzen 10-23  

 
Vragen aan de Minister van Economische Zaken + Klimaat 
 
A. ZIENSWIJZEN VOORTKOMEND UIT DE MIJNWET 
Na lezing van de Mijnbouwwet van 1 juli 2017 waar bepaald is hoe in Nederland gas gewonnen wordt,  
website http://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2018-07-01  maken we onderstaande zienswijzen tegen 
de gaswinning in Loon op Zand zoals vastgelegd in: Ontwerp-Instemmingsbesluit (OI) van het Ministerie 
van Economische Zaken met “ Uw kenmerk .088/ST/2017 en Ons kenmerk DGETM-EO / 18108414. 
 

MbW Artikel 13 lid d. 

de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de 

functionaliteit daarvan, 

ZIENSWIJZE 1: De veiligheid van de omwonenden wordt bedreigd door: te kleine 
afstand tot de boorput en onvoldoende beveiliging bij fracking. Getuige het ongeluk 

in augustus 2017. Stop fracken! 
  

MbW Artikel 43 

1. Rondom een mijnbouwinstallatie geldt een veiligheidszone van 500 meter. 
Die veiligheidszone wordt niet gehaald: 

Zie Google.nl/maps.  Zie afdrukken van PC scherm 
 

De afstand van mijn thuis Scorpius 60 naar de gaswinning bedraagt hemelsbreed 325m. 

 
 
Afstand van de boorlocatie Ruilverkavelingsweg, Loon op Zand naar de dichtstbijzijnde 

woning van woonwijk Molenwijk bedraagt hemelsbreed 200m. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2018-07-01
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De afstand boorlocatie naar het huis op Loonse Molenstraat 35 bedraagt 400m zie figuur 
hieronder. 

 
 
ZIENSWIJZE 2: Er is bebouwing, ruim binnen de door de wet bepaalde 

minimumafstand van 500m van de boorlocatie. Dat is in strijd is met de wetgeving.  
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MbW § 4.1a.1.1. Rapport inzake grote gevaren voor een productie-installatie 

Artikel 45b 

Artikelen 1 t/m 5 zijn niet nageleefd. Dit moet wel bij een productie-installatie volgens de 
wet. De bestaande velden LoZ en LoZZ zijn toch producerend? Er is in aug. 2017 een ongeluk 

met deze boorput geweest en er zou een procedure voor ongelukken zijn gemaakt. Volgens 
mijn navraag op de informatie-inwinnings bijeenkomst op 27 juni bij de SodM was dat in 

orde. 
Graag hadden we dit rapport ingezien plus de documenten zoals opgegeven in Artikel 45c: 

a. bedrijfsbeleid inzake het voorkomen van zware ongevallen, bedoeld in artikel 45j; 
b. het veiligheids- en milieubeheerssysteem dat van toepassing is op de productie-installatie, 

bedoeld in artikel 45k; 

c. een beschrijving van de regeling voor onafhankelijke verificatie, bedoeld in artikel 45l. 
Het is genoemd in het winningsplan in Hfdst. 8 op blz. 58 van het winningsplan; Overige 
Omgevingsaspecten maar het is volgens mij niet geconcretiseerd in het OI besluit. 

ZIENSWIJZE 3: Zijn of worden er procedures gemaakt conform dit artikel? Zoja dan 
willen we die graag beoordelen. 
 

B. BEZWAREN DIE VOORTKOMEN UIT DE GASWINNING UIT DE ZG. 
KLEINE GASVELDEN 

Maatschappelijk is de gaswinning in Nederland een groot drama als we kijken naar Groningen en de andere 
gasgebieden de zg. restvelden. Onze bezwaren zijn hieronder genoemd. 

1e  Onze overheid is wankelmoedig 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196138/Debat-over-nieuwe-Mijnbouwwet-wordt-donderdag-vervolgd 
De Tweede Kamer debatteert donderdag (5 juli 2018) verder over de wijzigingen in de Gaswet en de Mijnbouwwet. 

Daarmee wordt het marathondebat van vorige week voortgezet.  

De reactie van het ministerie van Economische zaken is opvallend. Protesten tegen gaswinning waar al een 

rijksvergunning voor is, leiden zelden tot het afblazen van de winningplannen. Dat merkten onder meer de bewoners 

van Ameland en Terschelling en ook die van Assen.  

De noodzaak om kleinere gasvelden aan te boren is groter geworden, nu de gasproductie in Groningen aan banden is 

gelegd. 

Lees ook: 

- Wiebes corrigeert zichzelf: regio draait toch niet op voor versterking 

- Provincie: 'Wij leveren geen geld voor de versterking van woningen' 

- Wiebes: Groningen moet meebetalen aan versterking woningen (update) 

Mijn opmerking als Nederlands staatsburger op een afstand van  
Verzet tegen grondstofwinning groeit ook buiten Groningen 

05-02-2017, 15:49 

AANGEPAST 05-02-2017, 22:07 

https://nos.nl/artikel/2156637-verzet-tegen-grondstofwinning-groeit-ook-buiten-groningen.html 
 

https://www.trouw.nl/groen/wie-krijgt-straks-de-rekening-van-het-klimaatakkoord-~a3112eef/ 

Ket klimaatakkoord is een feit. Minister Wiebes neemt het in ontvangst. 10 juli 2018 
Vanuit verschillende invalshoeken, belangen en overtuigingen hebben de deelnemers gewerkt aan de 
gemeenschappelijke opdracht de hoofdlijnen te formuleren van een toekomstbestendig klimaatbeleid, dat 
de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 fors terugdringt naar ten minste 49 procent ten opzichte van 1990. 
Hoe denkt de minister dat te realiseren als hij op 2 gedachten: geld en woonomgeving blijft hinken? 

ZIENSWIJZE 4: Overheid spreekt zelden rechtlijnig in de gaswinningdossiers en dat 

geeft weinig vertrouwen. Beter is om de gaswinning te stoppen en alle 
Nederlanders over te laten gaan op CO2 vrije energie. We moeten er sowieso naar 

toe! voor 2030 naar 49% t.o.v. 1990. START NU MET STOPPEN MET GASWINNING 
UIT DE KLEINE VELDEN!  Stop met fracken! 

  

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2018-07-01#Hoofdstuk4_Paragraaf4.1a_Sub-paragraaf4.1a.1.3_Artikel45k
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014168/2018-07-01#Hoofdstuk4_Paragraaf4.1a_Sub-paragraaf4.1a.1.3_Artikel45l
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196138/Debat-over-nieuwe-Mijnbouwwet-wordt-donderdag-vervolgd
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196121/Wiebes-corrigeert-zichzelf-regio-draait-toch-niet-op-voor-versterking
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196119/Provincie-Wij-leveren-geen-geld-voor-de-versterking-van-woningen'%20targetframe='_self
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196108/Wiebes-Groningen-moet-meebetalen-aan-versterking-woningen-update'%20targetframe='_self
https://nos.nl/artikel/2156637-verzet-tegen-grondstofwinning-groeit-ook-buiten-groningen.html
https://www.trouw.nl/groen/wie-krijgt-straks-de-rekening-van-het-klimaatakkoord-~a3112eef/
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2e vraag, Vermilion een betrouwbare partij? 
Zoekcode in Google: “aangifte tegen Vermilion” 
Antwoord: Aantal 2 resultaten 
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/528414/nieuwe-aangifte-tegen-vermilion-in-de-
maak.html 
In de brief schrijft Milieudefensie dat Vermilion zich in Drenthe opstelt als een onbetrouwbare partij en dat het bedrijf 

zich niet houdt aan wet- en regelgeving. 

https://drimble.nl/regio/drenthe/meppel/49726374/nieuwe-aangifte-tegen-vermilion-in-de-maak.html 

Bezorgdheid over toename gaswinning door Vermilion 

 

http://www.lc.nl/friesland/Hoe-Joure-de-deur-sloot-voor-Vermilion-22519724.html  

Geen helder antwoord 

De Fryske Marren wilde zwart op wit hebben waar het bedrijf trillingen zou opwekken met explosieven. En 

vooral wat de eventuele gevolgen daarvan konden zijn voor de omgeving en omwonenden. 

Toen Vermilion hierop geen helder antwoord kon geven, besloot de gemeente niet met het bedrijf verder te 

gaan. ,,Atst in oanfraach krijst, wolst witte wat der te gebeure sil. Wy hienen te summiere ynformaasje om in 

gedegen ôfwaging te meitsjen’’, legt Veltman uit. 

ZIENSWIJZE 5: Het is VERMILION  dat ook bovengenoemde 2 winningsplannen 
gemaakt heeft op een overeenkomend  type gaswinning (kleine velden). Volgens 
deze artikelen lijkt een slim en groot Canadeese bedrijf de wet te kennen en tussen 

de regels te laveren. Het is als partner in dit type gaswinning geen goede keuze. 
Keur de gaswinning alsnog af! 

 

3e zaken goed vastleggen 
In andere gaswinningsgebieden o.a. Waalwijk is een nulmeting gevraagd. In vroegere gaswinning locaties 
was dat vooraf geëist en in veel gevallen toegestaan. 
ZIENSWIJZE 6: We vragen U de in Artikel 3 op blz. 26 van het OI toegezegde 
nulmetingen inderdaad te doen en die ook openbaar maken aan de bewoners. 

 

4e Risico Inventarisatie Hydraulische stimulatie 
In bijlage 13 op blz. 66 van het Winningsplan zijn 11 bladzijden hieraan gewijd dit is 11/87= 12% van het 
plan gaat over perikelen omtrent deze methode van gaswinning, naast de in het verslag voorkomende 
teksten over fracking en schaliegas plus die in het OI bij de adviezen van de Gemeente Loon op Zand.  Uw 
eindconclusie onderaan op blz. 76 “Het risico op grond- en/of drinkwatervervuiling met … enz. “ zegt mij 
als lezer: het is verdomd gevaarlijk maar we doen er alles aan om als er iets misgaat verdere schade te 
voorkomen door de volgende barrières: 

 De gecementeerde behuizing 
 Optimale mijnlocatie met een vloeistofkerende vloer 
 Leidingen worden gecontroleerd door druk testen 
 Actief oppervlakte grondwater monitoring programma 
Informatie over de risico’s bij hydraulische stimulatie  

In de referenties op blz 77 zijn de berichten hierover duidelijk Niet fracken 

1. In het jaarplan 2018 van de SodM wordt de controle en inspecties aangescherpt 

 
Ook worden onze risico’s en vragen onderschreven in de ondergenoemde 7 publicaties: 

https://goedkopeenergieengas.nl/energie/fracking/  Risico’s in het kort:  
1. Er komen veel chemicaliën in de grond terecht, wat nog onbekende gevolgen heeft. Kunt u ons herin 

inzicht verschaffen hoeveel keren er gefrackt gaat worden en welke gevolgen dat heeft?  

2. Er komt schadelijke methaan vrij. Wanner komt het vrij en in welke hoeveelheden? 

3. Wat is het geluidsniveau bij afblazen en afvakkelen? 

4. Het afvalwater kan radioactieve stoffen meenemen. Welke en wat zijn de consequenties? 

5. Ook fracking kan kleine aardbevingen veroorzaken. Kunt u ons daarover meer vertellen? 

6. Er is enorm veel water nodig, tot wel 1,3 miljoen liter per boorput. Waar komt dat water vandaan 

waarblijft het? Hoeveel transporten zijn dat maximaal per dag? Is de Ruilverkavelingsweg daar sterk 

genoeg voor en de omringende infrastructuur? 

https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/528414/nieuwe-aangifte-tegen-vermilion-in-de-maak.html
https://www.meppelercourant.nl/nieuws/westerveld/528414/nieuwe-aangifte-tegen-vermilion-in-de-maak.html
https://drimble.nl/regio/drenthe/meppel/49726374/nieuwe-aangifte-tegen-vermilion-in-de-maak.html
http://www.lc.nl/friesland/Hoe-Joure-de-deur-sloot-voor-Vermilion-22519724.html
https://goedkopeenergieengas.nl/energie/fracking/
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7. De hernieuwde activiteiten bij de boorputten zal invloed hebben op de agrarische en milieu 

omgeving. Kunt u een inschatting daarover maken. 

 

Onrust bij ons blijkt ook uit de vragen gesteld door de kamer kenmerk  2018Z07539 over 
ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost en Borgsweer (ingezonden 20 april 
2018) https://www.stophetfracken.nl/fracken-in-pieterzijl-is-in-strijd-met-mijnbouwwet 
en bij zo’n 18 andere potentiéle gaswinningslocaties in Nederland www.nlog.nl. En zij delen 
dezelfde bezwaren als bij ons in Loon op Zand! 
Is dit geen achterhaald station? Veel Nederlanders denken net zoals wij hetzelfde over! 
ZIENSWIJZE 7: Wij vinden dat geen hydraulische stimulatie toegepast mag worden 
omdat de techniek omstreden is vanwege de risico’s voor de woonomgeving en 

milieu. Wij onderschrijven de argumentatie in de adviezen van Provinciale staten en 
Gemeente Loon op Zand en de boven aangehaalde documentatie.  

 

C. ONZE ZIENSWIJZE GETOETST AAN DE ADVIEZEN AAN DE MINISTER 
UITGEBRACHT VOLGENS DE MIJNWET  

Adviezen aan de minister naar aanleiding van de definitieve Instemming. De Mijnraad geeft u één 
onafhankelijk advies, alle andere adviezen bestudeert hebbende, over opsporen of winnen van delfstoffen 
of aardwarmte. De minister volgt die adviezen niet voor de 100%. 
 
  Onze Zienswijze (ZNW) 

Is genoemd advies meegenomen in Ontwerp-
Instemmingsbesluit(OI)? 

Mijnraad geeft 

u advies over alle 

aspecten van een 

nieuwe 

gaswinning 

De Tcbb adviseert het 
seismischnetwerk uit te breiden en 
zegt dat het ook meerwaarde heeft 
deze informatie periodiek te delen 
met de omgeving. 

ZNW 9. Is toegezegd door de Minister in artikel 2 
blz. 26.Er wordt een extra seismisch station 
geplaatst en aangesloten op het KNMI netwerk. 

https://www.stophetfracken.nl/fracken-in-pieterzijl-is-in-strijd-met-mijnbouwwet
http://www.nlog.nl/
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Staatstoezicht 

op de Mijnen 

(SodM), met 

daarin 

opgenomen het 

advies van TNO 

Adviesgroep 

Economische 

Zaken {TNO-

AGE) (28 

september 2017 

respectievelijk 18 

september 2017) 

 

Planmatig gebruik. Het Loon Op 

Zand Zuid Prospect ligt net onder 

de rand van de stad Tilburg. Er is 

momenteel geen 

geothermieproject in de directe 

omgeving van de gasvoorkomens 

en andere gebruiksmogelijkheden 

van de ondergrond, zoals 

gasopslag of zoutwinning, zijn 

momenteel niet voorzien. 

ZNW 11. Er kan snel een geothermieproject 

aanpassing komen cq. veranderen zoals de 

Provincie N-B opmerkt in bijlage 1 Planmatig 

gebruik van de ondergrond. De ruimte hiervoor 

toegewezen ligt op dezelfde locatie!  

Gebied van de gaswinning LOZ Zuid en LoZ 

Prospect valt samen met gebied E39 op de 

landkaart “Aardwarmte in Nederland” 

vergunningensituatie op 1 januari 2018. 

https://www.nlog.nl/geothermie-vergunningen 

https://www.nlog.nl/geothermie-vergunningen
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 Seismisch risico. TNO-AGE kan zich vinden in 

de indeling van de voorkomens in categorie I 

van de SRA (seismische Risico Analyse) 

richtlijn. In figuur 6-4 blz. 50 van het 

winningsplan wordt een maximale bodemdaling 

van 4 cm aangegeven. 

 

 

 

 

Figuur 6-4 blz 50 winningsplan 

ZNW 12. Klopt dit wel? Gezien het winningsplan 

figuur 6-4 blz. 50 waar -4cm wordt aangegeven bij 

blauwe lijn aban_with_prospect_max.met een 

afstand 4800m vanaf het 0 punt (de boringlocatie).  

De voorspelde bodemdaling boven de velden LoZ 

en LoZZ en het LoZProspect ligt tussen 0,2 en 

0,8cm op het diepste punt van de dalingskolom.

 

Vanuit de boorlocaties bekeken (rode speld): Op 

ca. 4800m liggen de kernen van de LoZZuid en 

LoZProspect. Dus als de gasput het midden is (0 

punt in de figuur 6-4) van de boorlocaties LoZZ en 

LoZP kan in LoZ de daling 4 cm bedragen. Graag 

toelichting. We zijn hier niet mee akkoord! 

De Technische 

commissie 

bodembewegin

g (Tcbb 10 

november 2017) 

Bodemdaling. De Tcbb heeft geen inzage in het 
huidige meetplan maar adviseert dat, indien het 
prospect gasvoerend is en in ontwikkeling wordt 
genomen, er een nulmeting over alle Loon op Zand 
voorkomens inclusief het nu nog prospect wordt 
uitgevoerd alvorens de productie uit het prospect op 
te starten. 

ZNW 13. Advies Tcbb blz. 11 van 
OI. Wij ondersteunen van harte 
een nulmeting om latere schades 
te kunnen vaststellen. 
 

De Tcbb adviseert dat de plaatsing van 
additionele seismische registratie apparatuur zo 
snel mogelijk plaats vindt, maar in ieder geval 
voordat het prospect middels een boring 
gecompleteerd Is. Dit ook mede gezien de mogelijke 
uitvoering van hydraulische stimulatie in een of 
meerdere voorkomens in de Waalwijk 
winningvergunning. 

ZNW 14. Toegezegd door 
Minister in OI blz. 26 dat 
additionele seismische registratie 
apparatuur wordt geplaatst. 
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Provincie 

Noord-Brabant 
(14 november 

2017) 

1.streeft naar een energievoorziening die vrij is van 
C02-emissie.2. Daarnaast is hydraulische stimulatie 
{fracken) van het gasveld voorzien. Wij vinden dit 
niet wenselijk gezien de ligging van de winning in de 
directe nabijheid van het 
grondwaterbeschermingsgebied Loon op Zand.  
Wij adviseren u daarom om niet in te stemmen met 
de uitbreiding van de winning en de maatregelen die 
tot doel hebben om meer gas te winnen via de 
bestaande putten.. 

ZNW 15. Wij ondersteunen van 
harte onze gedeputeerden; stop 
de gasproductie. Geen 
gasverbruik meer, stopt CO2 
emissie en de ongewenste 
opwarming van de aarde (zie 
klimaatakkoord)  
 
 

Provincie 

Noord-Brabant 
(14 november 

2017) 

Als u toch het plan doorzet: 
1. Eventuele nieuwe boringen te plaatsen builen 
bestaande grond en grondwaterverontreinigingen; 

2.Naast de monitoring van de bodemdaling ook de 
grondwaterstand en te monitoren en aan Ie tonen 
dat de grondwaterstanden niet dalen met name voor 
de natuur en aardkundige waarden; 

3.Voorwaarden op te nemen om te voorkomen dat 
nieuwe incidenten optreden zoals het incident in 
augustus 20 17 met aardgascondensaat; 
Voorwaarden op te nemen ten aanzien van de wijze 
waarop de put wordt afgewerkt na beëindiging van 
de winning om te voorkomen dat het grondwater 
bestemd voor drinkwater ten noorden van de 
winning verontreinigd raakt. 

4.Voorwaarden op te nemen om het risico op 
schade aan bebouwing, infrastructuur,natuur en 
milieu zoveel mogelijk te beperken en zorg te 
dragen voor een goede schaderegeling en 
schadeprocedure. 

5.Niet in te stemmen met hydraulische stimulatie 

ZNW 16 Indien u toch de 
gaswinnining doorzet sluiten we 
onze argumentatie aan bij de 
door gedeputeerden, genoemde 
punten 1 t/m 5. Hiernaast 
opgenoemd. 

Gemeente 

Tilburg (15 

november 2017) 

Wij adviseren u niet in te stemmen met het 
winningsplan en de gaswinning te laten beëindigen. 
Winnen van aardgas draagt niet bij aan de 
doelstelling van Tilburg om in 2045 klimaatneutraal 
en klimaatbestendig te zijn. Bovendien draagt de 
gaswinning niet bij aan de nationale en 
internationale afspraken op het gebied van CO2-
reductie, zoals het energieakkoord en het 
klimaatakkoord van Parijs. 

ZNW 17. Staan we volledig 
achter. Sla deze tussenoplossing 
over en ga direct naar een 
toekomstgerichte oplossing.  

Indien u toch doorzet: 
Ter voorkoming van schade moet de gaswinning 
worden beëindigd zodra zich onverhoopt 
bodemtrillingen voordoen of een snellere of grotere 
bodemdaling dan verwacht. 

ZNW 18. Vermeld het stoppen bij 
calamiteiten in uw 
instemmingsbesluit. 

Het treffen van een schadevergoedingsregeling met 
een omgekeerde bewijslast (Zoals in Groningen) 
voor onverhoopte schade door bodemtrillingen, 
bodemdaling en dergelijke als gevolg van de 
gaswinning, waarbij de initiatiefnemer van de 
gaswinning maximaal 6 maanden de gelegenheid 
heeft het tegendeel aan te tonen. 

ZNW 19. Staan we volledig 
achter.. We hadden voor huizen 
binnen een straal van 1 km graag 
een nulmeting om ev. schades 
aan hun bezittingen aan te tonen 
met omgekeerde bewijslast.  
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Een communicatieplan, waarin wordt vastgelegd dat 
en op welke wijze Gemeente Tilburg en haar 
inwoners worden geïnformeerd bij calamiteiten of 
andere gebeurtenissen die van invloed (kunnen) zijn 
op de Gemeente Tilburg in een zou vroeg mogelijk 
stadium te betrekken bij overige procedures inzake 
MER {beoordeling) omgevingsvergunning milieu, 
Wet natuurbescherming en watervergunning. 
Een bijdrage te leveren aan CO2-compensatie door 
extra groenaanplant in het gebied. 

ZNW 20. We vinden dat dit ook 
moet gebeuren voor de inwoners 
van Loon op Zand en Tilburg 
Vermeld dit s.v.p. ook in uw 
instemmingsbesluit. 

Waterschap De 

Dommel 
(3november 

2017) 

Effecten van hydraulische stimulatie ('fracken'): Op 
basis van de onderbouwing van Vermilion lijkt het 
aannemelijk dat er als gevolg van hydraulische 
stimulatie van winputten geen negatieve effecten 
zullen optreden. In de planvorming van een 
voorgenomen hydraulische stimulatie adviseert het 
waterschap om specifiek aandacht te schenken aan 
de effecten op de stabiliteit van de eerder genoemde 
kwetsbare rioolpersleidingen in wingebied Loon op 
Zand Zuid. Ook effecten op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie Tilburg en 
Energiefabriek dienen beschouwd te worden.. 

ZNW 21.  
Als hydraulische stimulatie plaats 
vindt wilt u; specifiek aandacht te 
schenken aan de effecten op de 
stabiliteit van de eerder 
genoemde kwetsbare 
rioolpersleidingen in wingebied 
Loon op Zand Zuid. Ook effecten 
op de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Tilburg en Energiefabriek dienen 
beschouwd te worden 

 


