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Inleiding 
 
Wethouder Dokkum opent de bijeenkomst en licht de agenda van de ochtend toe. 
Agenda: 
1. De informatiemarkt, georganiseerd door het Ministerie van EZ 
2. Uitkomst INFORMATIE-AVOND BLIJE d.d. 23 januari 2019 
3. Verwachting van Werkgroep Blija 
 
Informatiemarkt 
Wethouder vraagt de aanwezigen het gevoel bij de dorpsbewoners omtrent de informatie markt. 
 
De informatiemarkt was in een te korte tijd georganiseerd waardoor er geen tijd was alle mensen te bewegen / 
informeren en hierop de juiste vragen te stellen. TNO gaf de meeste bijdrage aan de informatiemarkt. Individuele 
partijen hadden veel kennis voor hun eigen expertise echter gaf dit geen goed gevoel of alle kennis onderling ook 
goed werd gedeeld (voorbeeld: stijgende zeespiegel). 
 
Algemeen beeld van de informatiemarkt was onbevredigend met weinig structuur waardoor de angst bij veel 
dorpsbewoners allen maar toeneemt. 
 
Uitkomst Informatieavond 
Er is veel onrust ontstaan na aanleiding van de georganiseerde informatiemarkt deze heeft dan ook een averechts 
effect gehad op de gemoedstoestand van dorpsbewoners. 
Er blijkt dat er meer schade is in het dorp dan eerder bekend was bij een ieder. 
Men wil graag zien dan eventuele schade wordt afgehandeld doormiddel van omgekeerde bewijslast (NAM moet 
bewijzen dat het niet door hun komt). 
 
Conclusie 
Het gesprek met de wethouder werd als zeer positief ervaren en de uitgangspunten en gevoelens worden dan ook 
gedeeld. De wethouder geeft aan dat het dorp en daarmee de werkgroep een besluit moet nemen of ze hun energie 
in actievoeren willen steken of dat ze eruit willen halen wat erin zit. 
 
De Wethouder gaat de NAM verzoeken betere voorlichting te geven aangezien de informatiemarkt meer vragen 
oproept dan antwoorden zeker gezien de korte tijd naar de zienswijze (voor 20 februari). 
 
De gemeente zal ook een zienswijze indienen evenals de provincie Friesland 
 
De wethouder geeft aan dat in hun ogen de overheid de gaswinning toch gaat doorzetten wat al te lezen is in de 
documentatie. Daarnaast staan ze achter de burgers in hun besluiten. Werkgroep Blija kan gebruik maken van de 
jurist van de gemeente voor controle van de zienswijze. 
 
Werkgroep Blija moet starten met de zienswijze dit geeft namelijk later de ruimte tot eventuele rechtszaken. 
Zienswijze kan worden gestuurd als 1 algemeen document vanuit het dorp met alle handtekeningen of individuele 
zienswijze per dorpsgenoot. 
 
De werkgroep moet goed contact houden met de Gemeente raadsleden om hun standpunten te kunnen volgen en 
aansluiting te vinden. 
 
Acties Werkgroep Blija 
Willen we hulp van de gemeente voor verzoek tot betere informatieavond vanuit de NAM? 
Willen we groot actie gaan voeren met bussen naar den Haag of eruit halen wat we kunnen voor het gebied met een 
plus. 



Realiserend dat het plan voor gaswinning toch doorgaat. 
 
Voorbeelden eruit halen wat erin zit: 
Afhandelingen schadeclaims, er wordt door de overheid gewerkt aan schade afhandeling voor heel Nederland in lijn 
met Groningen. 
Het verduurzamen van Blija. 
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