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betreft: Publiekssamenvatting Zienswijzen op ontwerp-instemmingsbesluit aangaande  de 
actualisatie van Loon op Zand en Loon op Zand Zuid Winningsplan, versie 1.3, 24 augustus 
2017.  

1. Wij, als verontruste inwoners van Loon op Zand, en daarmee direct belanghebbend, 
maken hierbij onze zienswijze kenbaar.  Wij vinden de gekozen periode voor ter 
inzagelegging ongelukkig zo midden in de vakantieperiode en de reactie termijn erg 
kort.  

De gaswinning  grenst aan een bestaande woonomgeving en een zeer uniek en 
gevoelig natuurgebied waarin elk mogelijk gevolg op Mijnbouwschade moet worden 
voorkomen. 

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. 

Wij hebben terechte zorgen over de controle  van een buitenlandse onderneming 
(Vermilion Energy Netherlands B.V.) op het juist en integraal opvolgen van de hier en 
in EU geldende normeringen en veiligheidsregels.  

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 altijd worden voorkomen.  

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. 

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. 

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) Er is onvoldoende rechtvaardiging voor boringen of  uitvoering van de frack-jobs.  
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3 Onduidelijkheden aanvraag/winningsplan en Wm vergunning 

Er blijken de nodige onduidelijkheden in/tussen de aanvraag, dan wel het winningsplan/het 
besluit daarop en de Wm- dan wel Omgevingsvergunning te zijn (Nb de 
Omgevingsvergunning vervangt de Wmvergunning door een wetswijziging).  

Er  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.  

Ook is niet voorzien in voorschriften ten aanzien van fracking, dat in het verleden heeft 
plaatsgevonden en ook nu voorzien is.  

4 Communicatie; Wens tot actief informeren door u dan wel SodM 

Wij als bewoners zijn gebaat bij duidelijkheid en goede voorlichting. Dat neemt de onrust 
weg en zorgt in elk geval voor meer inzicht.  

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

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

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. 
Gezien de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen m.b.t. de klimaatadaptatie, 
klimaatakkoord en de klimaatwetgeving is deze duidelijkheid vereist.  

Ten onrechte wordt uitgegaan dat fracking 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. 

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.   

Concluderend:  

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 de Rijksoverheid ons niet in de kou laat staan met onze zorgen en ons 
vertrouwen in haar rechtvaardigt en actief de rol van hoofd communicatie ter hand neemt. 

Wij voelen ons als verontruste burgers overigens gesteund door onze provincie en onze 
eigen en omringende gemeente(n). 


