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 Bijlagetn)
 Onderwerp
 voorontwerp bestemmingsplan Mijnbouwlocatie Vinkega
 Geacht college,
 Op 18 juni 2010 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.
 De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.
 Het plan geeft overigens geen aanleiding tot opmerkingen.
 Wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd, acht ik toezending van het plan niet
 nodig.
 Hoogachtend,
 Namens t college van Gedeputeerde Staten,
 .. . ''' .ï.
 te sv
 '
 àrs M H J. stijnen
 Hoofd afdeling Ruimte
 - 1 / 1 -
 Ons kentmerk: 00901592
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Van: Leereveld, Frank [F.Leereveld@staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 7 juli 2010 17:18 
Aan: Info 
CC: Benedictus, Dennis 
Onderwerp: Vooroverleg ex. 3.1.1 Bro 
 

Gericht aan de heer R. Hekman.  

Uw Referentienumer: 2010-028125/u/LE.  
Ons ingekomen briefnummer 2010-1823.  

Hierbij wil ik namens Staatsbosbeheer reactie geven op uw brief van 16 juli jongstleden betreffende het overleg ex. Artikel 3.1.1 Bro, voorontwerp bestemmingsplan "Mijnbouwlocatie Vinkega". 

Staatsbosbeheer heeft geen bezwaar tegen het voorontwerpbestemmingsplan "Mijnbouwlocatie Vinkega". Met Vermillion is kortgeleden een gebruiksovereenkomst afgesloten (ingaande 1 november 
2010) voor 30 jaar om door een singel van Staatsbosbeheer een leiding aan te leggen en te hebben. De lengte van de doorkruizing is 37 meter met een belemmerende en werkstrook breedte van 2 meter. 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet,  
Staatsbosbeheer  
         
ing. F.G.M. Leereveld 
districtshoofd Stellingwouden-Veenpolders  
          
Regio Noord | Trompsingel 1 | 9724 CX Groningen | Postbus 333 | 9700 AH Groningen  
T 050-7074463 | F 050-7074400 | M 06-22992614 |  
E f.leereveld@staatsbosbeheer.nl |  
I www.staatsbosbeheer.nl  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Staatsbosbeheer aanvaardt geen 

 

Staatsbosbeheer is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, Handelsregister nummer: 30263544 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Staatsbosbeheer accepts no liability for damage of

 

Staatsbosbeheer has its seat at Driebergen-Rijsenburg, Commercial Register number: 30263544  

Page 1 of 1Vooroverleg ex. 3.1.1 Bro

10/26/2010file://C:\Temp\VOGN\vinkega-reacties\Vooroverleg Staatsbosbeheer.htm
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Van: Leereveld, Frank [F.Leereveld@staatsbosbeheer.nl] 
Verzonden: woensdag 7 juli 2010 17:18 
Aan: Info 
CC: Benedictus, Dennis 
Onderwerp: Vooroverleg ex. 3.1.1 Bro 
 

Gericht aan de heer R. Hekman.  

Uw Referentienumer: 2010-028125/u/LE.  
Ons ingekomen briefnummer 2010-1823.  

Hierbij wil ik namens Staatsbosbeheer reactie geven op uw brief van 16 juli jongstleden betreffende het overleg ex. Artikel 3.1.1 Bro, voorontwerp bestemmingsplan "Mijnbouwlocatie Vinkega". 

Staatsbosbeheer heeft geen bezwaar tegen het voorontwerpbestemmingsplan "Mijnbouwlocatie Vinkega". Met Vermillion is kortgeleden een gebruiksovereenkomst afgesloten (ingaande 1 november 
2010) voor 30 jaar om door een singel van Staatsbosbeheer een leiding aan te leggen en te hebben. De lengte van de doorkruizing is 37 meter met een belemmerende en werkstrook breedte van 2 meter. 

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet,  
Staatsbosbeheer  
         
ing. F.G.M. Leereveld 
districtshoofd Stellingwouden-Veenpolders  
          
Regio Noord | Trompsingel 1 | 9724 CX Groningen | Postbus 333 | 9700 AH Groningen  
T 050-7074463 | F 050-7074400 | M 06-22992614 |  
E f.leereveld@staatsbosbeheer.nl |  
I www.staatsbosbeheer.nl  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Staatsbosbeheer aanvaardt geen 

 

Staatsbosbeheer is gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, Handelsregister nummer: 30263544 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Staatsbosbeheer accepts no liability for damage of

 

Staatsbosbeheer has its seat at Driebergen-Rijsenburg, Commercial Register number: 30263544  
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Van: Koos Tahitu [Koos.Tahitu@minvrom.nl] namens Postbus Vin Ruimtelijkeplannen [vin-
ruimtelijkeplannen@minvrom.nl] 
Verzonden: maandag 19 juli 2010 12:58 
Aan: Hekman, Ronald 
CC: 'provincie@fryslan.nl' 
Onderwerp: FW: advies voorontwerpbestemmingsplan Mijnbouwlocatie Vinkega 
 
Bijlagen: Uitnodiging enquête Handreiking RO en Milieu.pdf 
kenmerk (Holmesnr.): 32650 

e-mailadres gemeente: R.Hekman@weststellingwerf.nl 
e-mailadres provincie: provincie@fryslân.nl  
  
  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststelligwerf,  
ter attentie van de heer R. Hekman 

  
Op 15 juni 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Mijnbouwlocatie Vinkega".  
  
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 
VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
(RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) de gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten 
verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie 
over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.  
  
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.  
  
Deelname webenquête 

VROM doet onderzoek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu. U 
kunt via een webenquête uw mening geven over deze handreiking. VROM hoort graag uw 
mening en nodigt u uit om de webenquête in te vullen.  
In de bijlage treft u een toelichting aan met meer informatie over de webenquête. Indien u al 
heeft deelgenomen, wil ik u bedanken voor uw medewerking. 
  
  
de directeur-inspecteur regio Noord,  
in opdracht, 
  
Hans Nieken 
adjunct-inspecteur 
  
  
DISCLAIMER:  

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Aan berichten via e-mail kunnen 
geen rechten ontleend worden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt 
verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door dit bericht te retourneren. 

  
  

Page 1 of 1
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 Leeuwarden, 13 juli 2010
 sijlagetn): verzonden
 Ons kenmerk: WFN1009898
 TeI: 058 292 2295 / J.P. van der Kloet
 cluster Plannen
 Uw kenmerk: 2010-028196/u/LE
 1 3 Jdtl /212
 Onderwerp:
 Wateradvies bestemmingsplan Mijnbouwlocatie Vinkega
 Geachte heer Hekman,
 Op 18 juni ontvingen wij
 vooron|erpbestemmingsplan
 plan.
 uw brief waarin u vraagt om een watertoets betre|ende het
 Mijnbouwlocatie Vinkega. Deze brief vormt het wateradvies voor dit
 Compensatie verhardinc
 Het betre|ende plan maakt geen realisatie van verhard oppervlak mogelijk. Het verhard oppervlak is
 in 2009 reeds gerealiseerd en gecompenseerd.
 A&alwater- en recenwatersvstemen
 In paragraaf 5.4 van het bestemmingsplan geeft u aan dat geen Wvo-vergunning vereist is. Dit is niet
 correct. De Wvo is niet meer van kracht, deze is opgegaan in de Waterwet die in december 2009 in
 werking is getreden.
 De Iozing van hemelwater vanuit een inrichting wordt gereguleerd via het Besluit algemene regels
 voor inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit) onder artikel 3.3. De betrefende inrichting is een
 type C inrichting, Iozing van hemelwater moet formeel worden gemeld via de Activiteitenbesluit
 lnternet Module.
 Hoofdwatercanc
 Het bouwplan Iigt tegen een hoofdwatergang aan. Deze hoofdwatergangen hebben een belangrijke
 af- en doorvoer functie binnen het stedelijk gebied. Voor het onderhoud van deze watergangen is een
 opstakel vrije zone van 5 meter vanaf de oever noodzakelijk. In dit gebied kan niet gebouwd worden.
 Waterkwaliteit
 Om een goede kwaliteit van water te realiseren moet voorkomen worden dat milieubelastende stoffen
 in het oppe|laktewater terecht komen. De bouwwijze en onderhoudstechniek moeten emissievrij zijn.
 Tevens dient gebouwd te worden met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal.
 Wettersklp Fryslân
 Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden
 Telefoon: 058 - 292 22 22 - Fax: 058 - 292 22 23
 *
 &
 <
 R
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#
 Waterwet
 Voor alle ingrepen in de waterhuishouding moet tijdig een vergunning worden aangevraagd of een
 melding worden ingediend in het kader van de Waterwet. Onder ingrepen in het watersysteem worden
 ook het onttrekken van grondwater en het Iozen daarvan op het oppe|laktewater verstaan. Op onze
 website (|.weoerskipflslan.nl/wate|et) treft u meer informatie aan over de Waterwet en u kunt
 daar onder andere ook meldingsformulieren en het aanvraagformulier voor een wateœergunning
 downloaden.
 Proces
 Wij gaan er vanuit dat de in deze watertoets vermelde adviezen worden opgevolgd en meegenomen
 in de verdere planvorming. Wanneer de adviezen worden opgevolgd zien wij met betrekking tot de
 vaststelling van het bestemmingsplan Mijnbouwlocatie Vinkega geen waterhuishoudkundige
 bezwaren. Wanneer de in deze watertoets genoemde adviezen worden opgevolgd geven wij een
 positief wateradvies. De watedoetsprocedure is hiermee wat ons betreft afgerond.
 De in deze brief genoemde personen kunt u bereiken via telefoonnummer 058 -292 22 22.
 Hoogachtend,
 het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
 namens deze,
 drs. R. Smit,
 clustermanager Plannen.
 Pagina 2 / 2
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GEMEENTE
 S t e e n w i j k e r I a n d
 Gemeente Weststellin|erf
 t.a.v. het College van Burgemeestér & Wethouders
 Postbus 60
 8470 AB WOLVEGA
 behandeld door j'. Huizing
 afdeling REO
 telefœm (0521) 53 82 05
 ons kenmerk 10;9-1498-REO-W
 uw kenmerk 2010-028202/uRE
 bijlagen
 Steenwijk 15 juji 2|1.0
 (verm-tum)
 Onderœo';| Overleg ex. atikel 3.1.1 Bro
 Geacht college,
 017 18 juni 2010 hebben wij uw brief ontvangen, waaiin u ons attendeert op het
 vooron|erpbestemmingspl| ''Mijnbouwlocatie Vi|enga''.
 wellicht ten overvloede willen wij u attenderen op de Provinciale Ecologis|e Hoofdstru|ur die
 nabij het plapgebied is gelegen. wij gaan ervan uit dat dtt punt bij de Provincie onder de aandacht
 is gebracht.
 Verder |ijn er van onze kant geen opmerkingen. Wij wensen u succes met het project.
 Hooga|tend,
 namerts burgemeester en wethouders van Steenwijkerl|d,
 teamleider |imtelijke ordening,
 ir. J.J. Vogelaar
 ifldatum'. l Registrati|nr.'. IGO *|9 l Z S 1
 R@ jstxt
 Uiterlljke aihafldeii|sdatum.'
 Af|ling: L.k /%% ehandelend arnNeGaar: Paraaf:
 Afstemming met andeœ afd||ngen: Dalum'. t PRraaf:
 t'
 Prodtéctnr.'
 Prodtltpt - . c----.--. --.. -- . . .....----..---- . >
 Beslisëng onder mandaat: ja/mee (zo nera, (lr:kbruik formt|licf k':sr',.'ip?|#n3--aë-.*durt-:
 |ultenli/t Datum: Paraaf DIV
 Adèswg|ens
 Pcystbtâs 162, 8330 AD Steepwijk è Vqndelwèg 1, Steenwijk . telefoon (0521) à3 85 00 * fax (0521) 5385 09
 e-mail ïfo@stanwijkerl|d.| * |.st|nwijkerland.| * bnnkreken||ummer 2|0.92.421
 t.'a-emeentel.il-ke pt'oducten kunt u. ook aanvragen vla de Digitale Ilalle op oâzze website-
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Van: Veen, J.P. van der (Hans) [JP.vd.Veen@overijssel.nl] 
Verzonden: maandag 19 juli 2010 10:16 
Aan: Hekman, Ronald 
Onderwerp: voorontwerpbestemmingsplan mijnbouwlocatie Vinkenga 
voorontwerpbestemmingsplan: “Mijnbouwlocatie Vinkenga”  

  

Geachte heer Hekman, 

  
Op 5 juli 2010 hebben wij uw brief ontvangen, waarin u ons attendeert op het 

voorontwerpbestemmingsplan “Mijnbouwlocatie Vinkenga”. 

  

Wij constateren dat het voorontwerpbestemmingsplan niet strijdig is met het Overijsselse 

provinciale beleid. 

  

Wij wensen u veel succes bij de verdere procedure. 

  
  
                                                                                                 

met vriendelijke groet,  

Ing. J.P. (Hans) van der Veen BPA 

Beleidsmedewerker Ruimte, Wonen & Bereikbaarheid 

 

provincie Overijssel 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

www.overijssel.nl 

telefoon 038 499 82 52 

telefax 038 425 48 30 

  

 

 

Deel je Droom op www.jijenoverijssel.nl 

  

**************************************************************** 

Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten 

zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. 

Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake 

is van een besluit zal de vastgestelde versie per post aan u worden 

toegezonden. 

Indien er sprake is van overige mededelingen adviseren wij u om bij 

twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen. 

**************************************************************** 

  

Page 1 of 1Bericht
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Van: Koos Tahitu [Koos.Tahitu@minvrom.nl] namens Postbus Vin Ruimtelijkeplannen [vin-
ruimtelijkeplannen@minvrom.nl] 
Verzonden: maandag 19 juli 2010 12:58 
Aan: Hekman, Ronald 
CC: 'provincie@fryslan.nl' 
Onderwerp: FW: advies voorontwerpbestemmingsplan Mijnbouwlocatie Vinkega 
 
Bijlagen: Uitnodiging enquête Handreiking RO en Milieu.pdf 
kenmerk (Holmesnr.): 32650 

e-mailadres gemeente: R.Hekman@weststellingwerf.nl 
e-mailadres provincie: provincie@fryslân.nl  
  
  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststelligwerf,  
ter attentie van de heer R. Hekman 

  
Op 15 juni 2010 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening over het voorontwerpbestemmingsplan "Mijnbouwlocatie Vinkega".  
  
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de minister van 
VROM aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
(RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) de gemeenten altijd overleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten 
verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert de rijksreactie 
over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies.  
  
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.  
  
Deelname webenquête 

VROM doet onderzoek naar het gebruik van de Handreiking Ruimtelijke Ordening en Milieu. U 
kunt via een webenquête uw mening geven over deze handreiking. VROM hoort graag uw 
mening en nodigt u uit om de webenquête in te vullen.  
In de bijlage treft u een toelichting aan met meer informatie over de webenquête. Indien u al 
heeft deelgenomen, wil ik u bedanken voor uw medewerking. 
  
  
de directeur-inspecteur regio Noord,  
in opdracht, 
  
Hans Nieken 
adjunct-inspecteur 
  
  
DISCLAIMER:  

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Aan berichten via e-mail kunnen 
geen rechten ontleend worden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt 
verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door dit bericht te retourneren. 

  
  

Page 1 of 1
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Van: Veen, J.P. van der (Hans) [JP.vd.Veen@overijssel.nl] 
Verzonden: maandag 19 juli 2010 10:16 
Aan: Hekman, Ronald 
Onderwerp: voorontwerpbestemmingsplan mijnbouwlocatie Vinkenga 
voorontwerpbestemmingsplan: “Mijnbouwlocatie Vinkenga”  

  

Geachte heer Hekman, 

  
Op 5 juli 2010 hebben wij uw brief ontvangen, waarin u ons attendeert op het 

voorontwerpbestemmingsplan “Mijnbouwlocatie Vinkenga”. 

  

Wij constateren dat het voorontwerpbestemmingsplan niet strijdig is met het Overijsselse 

provinciale beleid. 

  

Wij wensen u veel succes bij de verdere procedure. 

  
  
                                                                                                 

met vriendelijke groet,  

Ing. J.P. (Hans) van der Veen BPA 

Beleidsmedewerker Ruimte, Wonen & Bereikbaarheid 

 

provincie Overijssel 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

www.overijssel.nl 

telefoon 038 499 82 52 

telefax 038 425 48 30 

  

 

 

Deel je Droom op www.jijenoverijssel.nl 

  

**************************************************************** 

Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten 

zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. 

Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake 

is van een besluit zal de vastgestelde versie per post aan u worden 

toegezonden. 

Indien er sprake is van overige mededelingen adviseren wij u om bij 

twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen. 

**************************************************************** 

  

Page 1 of 1Bericht
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Van: Veen, J.P. van der (Hans) [JP.vd.Veen@overijssel.nl] 
Verzonden: maandag 19 juli 2010 10:16 
Aan: Hekman, Ronald 
Onderwerp: voorontwerpbestemmingsplan mijnbouwlocatie Vinkenga 
voorontwerpbestemmingsplan: “Mijnbouwlocatie Vinkenga”  

  

Geachte heer Hekman, 

  
Op 5 juli 2010 hebben wij uw brief ontvangen, waarin u ons attendeert op het 

voorontwerpbestemmingsplan “Mijnbouwlocatie Vinkenga”. 

  

Wij constateren dat het voorontwerpbestemmingsplan niet strijdig is met het Overijsselse 

provinciale beleid. 

  

Wij wensen u veel succes bij de verdere procedure. 

  
  
                                                                                                 

met vriendelijke groet,  

Ing. J.P. (Hans) van der Veen BPA 

Beleidsmedewerker Ruimte, Wonen & Bereikbaarheid 

 

provincie Overijssel 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

www.overijssel.nl 

telefoon 038 499 82 52 

telefax 038 425 48 30 

  

 

 

Deel je Droom op www.jijenoverijssel.nl 

  

**************************************************************** 
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Van: Veen, J.P. van der (Hans) [JP.vd.Veen@overijssel.nl] 
Verzonden: maandag 19 juli 2010 10:16 
Aan: Hekman, Ronald 
Onderwerp: voorontwerpbestemmingsplan mijnbouwlocatie Vinkenga 
voorontwerpbestemmingsplan: “Mijnbouwlocatie Vinkenga”  

  

Geachte heer Hekman, 

  
Op 5 juli 2010 hebben wij uw brief ontvangen, waarin u ons attendeert op het 

voorontwerpbestemmingsplan “Mijnbouwlocatie Vinkenga”. 

  

Wij constateren dat het voorontwerpbestemmingsplan niet strijdig is met het Overijsselse 

provinciale beleid. 

  

Wij wensen u veel succes bij de verdere procedure. 

  
  
                                                                                                 

met vriendelijke groet,  

Ing. J.P. (Hans) van der Veen BPA 

Beleidsmedewerker Ruimte, Wonen & Bereikbaarheid 

 

provincie Overijssel 

Postbus 10078 
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Aan de verantwoordelijke bestuurders van de gemeente Weststellingwerf. 
  
  
Hoera er is gas gevonden in De Hoeve en Vinkega. 
OF…………… 
Jammer er is gas gevonden onder ons woongebied. 
  
Zienswijze tegen het verlenen van een vergunning of wijzigingen van een 
bestemmingsplan welke noodzakelijk is voor het exploiteren van gaswinning of hoe 
anders dan ook genoemd in de Gemeente Weststellingwerf. 
  
De exploitant en of het gasboorbedrijf hebben aangegeven dat er slechts geringe 
veranderingen zullen  optreden bij exploitatie. 
Ervaringen uit het verleden geven aan dat men zich, in negatief opzicht, nog al eens 
vergist en er regelmatig bijstellingen moeten plaatsvinden. 
Iedere locatie is weer anders zo zeggen ze zelf ..... HOE anders ??? ( recent 
omgeving Franeker ) 
  
Nu klinken de cijfers van de andere gasputten in de gemeente bij bestaande 
winningslocaties in de gemeente aan de Oude Maden en de Schapendrift niet direct 
rampzalig. De verwachte daling die in het winningsplan staat aangegeven is, toevallig 
ook, 2 cm. Uit metingen blijkt tot op heden sprake te zijn van een daling van 
respectievelijk 0.6 en 0.9 cm. ( wie heeft er eigenlijk gemeten ??) 
En hoeveel gas is er aan die putten onttrokken  en wat is het omslagpunt voordat de 
zaak daaronder echt begint in te storten ? 
Bij putten waar de winning is gestopt gaat het "veranderen" van de omgeving 
gewoon door. 
  
Het is heel eerlijk dat de exploitant  zegt dat de bodem gaat verzakken. 
Het is ook eerlijk, en het klinkt zelfs heel aardig, dat aangeboden wordt dat alle 
aantoonbare schade vergoed wordt. 
Juist het aantoonbare is het grote probleem 
  
Bij iedere aanvraag zit ongetwijfeld een dik “maakt u zich geen zorgen” dossier. 
Cijfermatige negatieve overheid en NAM informatie is niet gemakkelijk te vinden. 
Wel zijn  de gevolgen van de gaswinning te vinden; en die zijn, op het vullen van 
lands schatkist na, allen negatief. 
  
Welke deskundige is er op het gemeentehuis te vinden die dit alles kan beoordelen 
en de werkelijke gevolgen kan overzien, sterker nog, is er wel een echt 
onafhankelijke persoon in Nederland te vinden die ter zake deskundig kan 
beoordelen en onafhankelijk kan adviseren. 
De enige vakmensen die het kunnen beoordelen hebben allen een zéér goed 
betaalde baan bij een werkgever die andere belangen heeft dan die van de bewoners 
van onze gemeente. 
En wiens brood men eet diens woord men spreekt kan al snel van toepassing zijn. 
  



In het Burgerlijk Wetboek Boek 5, 3e titel, art 21  staat een ieders recht omschreven 
en dat belang gaat nu heel diep, ondanks het staatseigendom van de delfstoffen. 
Het belang van de grondeigenaren ligt hier op een hoger niveau, zowel volgens 
landelijk als Europees recht. 
  
In het woord "bodemdaling" is alle problematiek samengevat die de gaswinning met 
zich meebrengt . 
Zoals o.a. maatschappelijke onrust, gezondheid, mogelijke angst voor financiele 
gevolgen, stress, angst voor calamiteiten, enz.  
Alles vaak een gevolg van  wantrouwen jegens gasboorbedrijf, overheden en alles 
wat verder met de gasexploitatie te maken heeft. Dat moet een oorzaak hebben. 
  
Als u alleen al op het woord “bodemdaling” in de archieven (laatste 10 jaar) van de 
regionale pers gaat zoeken, dan komt alle ellende boven, verdere toelichting is dan 
overbodig. 
Blind en doof is degene die daar aan voorbij gaat. 
Zelfs de Belgische“ De Standaard “ schreef er een duidelijk stukje over, ‘De keerzijde 
van de aardgasrijkdom’, dat ik bij sluit. 
  
De "onafhankelijke specialisten" zullen ongetwijfeld, met enig cijfer hokus 
pokus, aantonen dat de ontstane ellende het niet aan de gaswinning ligt, maar wie 
gaat hun cijfers weerleggen of controleren ? 
En zo zijn we weer terug bij af. 
  
Uw toestemming om het mogelijk te maken de gasputten te exploiteren kan het 
begin zijn van een jaren lange ellende voor gemeente en bewoners, die voor de 
toekomst niet te overzien is.   
De simpele oplossing van dan draaien we toch de kraan dicht helpt niet, het 
verzakkingproces is in werking gesteld en blijft jaren doorwerken. ( 
praktijkervaringen daarvan zijn er genoeg). 
Niemand weet hoe het proces van de bodemdaling precies werkt. 
Iedere locatie is weer anders ..... HOE anders ???  
Dat risico wil U, als belangenbehartiger, Uw burgers toch niet laten lopen. 
Bewaar dit gas maar voor de eeuwigheid als de enige nog gevulde museum 
gasputten van Nederland. 
U bewijst de bovenliggende bewoners er een dienst mee. 
  
Het belang van ondergetekende is niet deze specifieke gasput, maar als één van de 
noodzakelijke vergunningen verleend wordt dan heeft de gemeente Weststellingwerf 
haar rechten verspeeld voor alle overige gasputten in deze gemeente. 
  
O..ja, als De Hoeve en Vinkega toch in een polder komen te liggen, komt het Co2 
vraagstuk ook vanzelf op Uw bureau te liggen. 
 
<naam> 
<adres> 
<woonplaats> 
Juni 2010 
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