Blije is een mooi dorp, gelegen in een wel heel
bijzondere omgeving.
In en rond ons dorp ligt een aantal belangrijke
historische objecten, zoals de Nicolaaskerk, de
hoogste terp van Nederland, het werelderfgoed
‘de Wadden’, een van Europa’s belangrijkste foerageergebieden voor trek- en standvogels.
Maar ons dorp ligt ook in een zeer kwetsbaar
gebied.
Dichtbij de Waddenzee, een UNESCO werelderfgoed. Kon deze in het verleden nog vaak gevaar
voor overstroming opleveren, maar waar nu, nog
niet zolang geleden, de dijk aan de Delta-hoogte
is aangepast.
En Blije heeft een ondergrond die door de zee al
sterk aan het verzilten is, wat slecht is voor een
belangrijke bron van inkomen voor de vele landbouw en veeteelt bedrijven in dit gebied.

Moet Blije nog lang gas leveren?
En worden wij misschien het nieuwe ‘Groningen’?

Al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw boort de NAM in het buitendijks waddengebied bij
Blije naar gas.
De NAM noemt dit een klein gasveld en heeft tot nu toe al vele jaren gas gewonnen op een
traditionele manier.
Er is bij Blije tot nu toe uit drie velden gas gewonnen en de NAM heeft zich, voor zover mogelijk , als een goede gast gedragen in ons gebied.
De meestal kleine wegen die zij gebruiken voor de aan- en afvoer van materiaal, worden
door hen gerepareerd als dit nodig is, en zo nu en dan werken zij financieel mee aan projecten van het dorp, zoals zonnepanelen op de MFA, de route ‘van Terp naar Terp’.
Maar nu heeft de NAM een vergunning aangevraagd voor een uitbreiding en een aanpassing (d.m.v. fracken) van de huidige boringen.
Deze methode brengt veel risico mee door meer kans op werking van de bodem en door
een veel groter aantal zware tankwagens over onze wegen!
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Wat zijn De Plannen van de NAM?
Hoe werkt ‘Fracken’

De NAM wil in de gasvelden bij Blije drie
nieuwe putten boren en hier werken met
gebruik van o.a. hydraulische stimulatie, ook
wel fracking genoemd.
Hierbij wordt onder een zeer hoge druk water
met chemicaliën in de sterke en zeer harde
steenlaag gespoten om zo deze laag te scheuren zodat het daarin aanwezige gas vrijkomt.

Wat we wel
willen?

Ons dorp Blije, met de vele
mooie beeldbepalende
panden, niet blootstellen
aan de risico’s van grondverzakkingen of bevingen!

Het werelderfgoed
‘de Wadden’ is te
belangrijk, en te
kwetsbaar, om mee
te experimenteren!

Deze harde steenlaag is in eeuwen gevormd
en beschouwen wij eigenlijk als de fundering
onder onze bodem.
Wij vinden dit fracken niet verantwoord en
denken dat het niet echt nodig is om deze
steenlaag zo te beschadigen .
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• Fracken vindt plaats op 3 km diepte
• 300 - 700 bar vloeistof-injectie
• 100 - 400 m3 water per frack
• 2 - 8 m3 chemicaliën per frack

Van het aangevoerde water en chemicaliën dat nodig is voor
het fracken wordt 80% weer teruggewonnen, 20 % blijft in de
bodem achter. Het teruggewonnen mengsel moet ook weer
(per tankwagen) afgevoerd worden!

Wij willen ons dorp
ook compleet en
veilig door kunnen
geven aan onze jeugd!

Het zou toch goed zijn als de NAM, in het kader van: ‘niet alleen de lusten
ook (een klein beetje) de lasten’ , een gedeelte van de inkomsten uit het
Blijer wingebied zou besteden aan onze omgeving.
Bijvoorbeeld aan het verduurzamen van ons gebied!

De NAM op weg?

zeedijk

Aebingaloane/Zeedijk

Volgens de opgave van de NAM zijn er 25 á 30 tankwagens per week
nodig als deze toekomstplannen doorgaan!
Al dit zware vervoer moet dan over de kleine en smalle wegen in het
binnendijks gebied en dicht langs de Zeedijk.
Deze wegen zijn niet
berekend op dit vervoer.
Om elkaar te passeren moeten de bermen het vaak ontgelden!
Ook kan de Zeedijk schade ondervinden van dit
‘gewichtige’ vervoer.

Leeuwarerdijk/Aebingaloane

Onze dijk, de zee en het Wad
Al vroeg in de geschiedenis beschermden de mensen hun leefgebied
met dijken tegen het natte natuurgeweld, ook in Noord Friesland.
Na de watersnoodramp in 1953 besloot de toenmalige regering om heel
Nederland voor de komende 100 jaar waar nodig te wapenen tegen
toekomstige rampen.
Aan het eind van de vorige eeuw kregen wij ‘onze Deltadijk’.
Ondertussen is er veel veranderd in de wereld:
• De verwachting dat we 100 jaar veilig achter de dijk kunnen wonen is,
door de zeespiegelstijging, sterk de vraag”.
• De opwarming van het klimaat zal zeker kunnen zorgen voor een
verdroging van ons land, deze gevolgen zijn ook nog niet meegenomen
in de uitganspunten van de NAM.
• Door het hogere waterpeil van de Waddenzee én door opwarming
kan een hogere verzilting van het binnendijks gebied ontstaan
waar vooral onze landbouw en veeteelt last van kunnen krijgen.
Door deze, nog onzekere, verwachtingen kan onze zeedijk wel eens een
nog grotere noodzaak blijken om te overleven in onze omgeving.
Wij pleiten er dan ook voor om met onze, nog jonge, dijk geen onnodige
risico’s te nemen!

Wat willen wij dan?
Zienswijze en bezwaar maken:

De werkgroep ‘ gaswinning Blije’ heeft, op verzoek van ver. Dorpsbelang
Blije e.o. (DBB), een zienswijze opgesteld . DBB zal deze indienen bij de
Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) waarin ze vragen om
geen fracking toe te staan in de gasvelden bij Blije!
Ook zullen we onze bezwaren kenbaar maken aan de Tweede Kamer.
Zij beslissen tenslotte over onze veiligheid!

Zelfde rechten bij schade aan woningen:

Wij willen in het kader van rechtsgelijkheid dezelfde regeling bij
schadevaststelling als nu in Groningen.
De bewoner/eigenaar hoeft niet aan te tonen dat schade veroorzaakt
wordt door bodemveranderingen, maar de NAM moet bewijs leveren
dat zij niet de oorzaak zijn!

Vaker onderzoek aan bodem e/o bevingen:
Regelmatig (één keer per jaar) metingen van veranderingen
aan de bodem, ook periodieke metingen bij woningen.
Onderzoek moet door een onafhankelijk bedrijf gedaan worden.

Vergunning afgeven voor steeds vijf jaar:

Geen vergunning afgeven voor een periode van dertig jaar.
Er moet wel een regelmatige toetsing gebeuren of winning
nog wel nodig is. ‘Nederland van het gas af in 2050? ’

En wat kunt u doen?

Op de dorps-site van Blije staat de zienswijze welke de werkgroep opgesteld heeft voor Dorpsbelang Blije.
U kunt daar ook aangeven of u deze zienswijze deelt en
mee wilt ondertekenen!
Ook kunt u deze zienswijze afdrukken en zo zelf als particulier
indienen.
Kijk op www.blija.nu voor meer informatie.*

* Deze zienswijze zal vanaf 11 februari ook te vinden zijn in de MFA.
U kunt uw ondersteuning daar ook in de brievenbus van DBB doen.

