
Geachte Gemeenteraadsleden,

Wij prijzen ons gelukkig dat ook de Gemeente NOF in principe tegen gaswinning is .

Nu ligt er een nieuw Ontwerp-instemmingsbesluit op tafel die de gaswinning uit bestaande velden 
van Blija wil verhogen en het gasveld Blija ZuidOost wil uitbreiden. Voor dat laatste is het boren 
van 3 extra putten noodzakelijk inclusief de reeds gebruikte “hydraulische stimulatie”(lees 
'fracking').

Wij hebben grote zorgen over deze voorgenomen gaswinning om de volgende redenen:

 Bodemtrillingen. (lees aardbevingen)
In de bijeenkomst te Blija van 23 januari jl. bleek dat er vele klachten zijn van scheuren in huizen 
en dat er nu reeds procedures tegen de NAM lopen met groningse taferelen: Bewijslast die bij de 
burger ligt en de NAM die die last categorisch ontkent.
Nu de winning wordt geintensiveerd en met drie putten wordt uitgebreid is de vrees gegrondvest 
dat ons meer bevingen te wachten staan. We hadden al een beving in 2011 gehad met scheuren 
in huizen tot gevolg. En in het (buiten-)gebied rond Blija met zeer veel huizen uit het begin van de
20ste eeuw is de ongerustheid over de gevolgen groot. Temeer daar de voor Groningen geldende 
omgekeerde bewijslast voor Fryslân niet geldt.
Door de NAM wordt de kans op een aardbeving van maximaal 3.5 op de schaal van Richter 
geschat op 19%. Dit getal is uiterst verontrustend 

 Energietransitie
Op de informatieavond van 16 januari jl werd door TNO (onofficieel) zelfs geopperd dat 
gaswinning tot 2050 beter vervangen zou kunnen worden door tijdelijke import van gas ipv 
winning uit kleine velden zoals Blija.
Daarbij komt dat het gas dat uit Blija gewonnen wordt hoogcalorisch is en dus alleen geschikt is 
voor de industrie. En de industrie als grootste vervuiler moet in hoog tempo juist van het gas af.

 Bodemvervuiling cq Natuur en Milieu
Door 'hydraulische stimulatie' toe te passen is er gerede kans op grondwatervervuiling. Hoewel de 
SodM tot nu toe geen schadelijke gevolgen van hydrolische stimulatie voor natuur en milieu in 
Nederland heeft geconstateerd, is daarmede schade aan Natuur en Milieu niet uitgesloten.

 Bodemdaling en verzilting
In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt gesproken over de bodemdaling mbt de winning onder 
de dijk, het buitengebied en de waddenzee. Het is onnodig U het belang van de veiligheid van de 
dijk toe te lichten. Deste verontrustender is het dat in het besluit niet gerept wordt over de 
zeespiegelstijging. Hierdoor zal de druk op de dijk worden vergroot terwijl de gaswinning juist de 
dijk verzwakt. 
Wij vragen U met klem dit punt te willen opnemen met het Wetterskip die de 
bodemdalingseffecten van 2018 in januari 2019 moet krijgen en hierop moet reageren.
Wij richten ons tot U met bovenstaande bezwaren omdat wij de hoop hebben dat de Gemeente 
NOF zich sterk zal maken via de tot haar ter beschikking staan de kanalen (tweede kamer) om het 
onderhavige besluit van tafel te krijgen. Wij wensen U daarbij veel succes.
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