
NAM 

t.a.v. de directie 

Postbus 28000 

9400 HH ASSEN 

 

Datum 17 juni 2015 

Uw brief van  

Ons kenmerk AMD/ 

Doorkiesnummer 0595-447777 

Onderwerp Fracken in gasveld bij Saaksum 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met grote verontrusting hebben wij kennisgenomen van het feit dat de NAM in het 

gasveld bij Saaksum de techniek fracken wil gaan toepassen. In september 2014 heeft 

de gemeente Winsum zich uitgesproken tegen proefboringen naar schaliegas, hoewel 

er in onze gemeente geen schaliegas aanwezig is. Dat was juist vanwege de risico’s 

die verbonden zijn aan fracken. 

 

Fracken is een omstreden techniek, waarbij water met chemicaliën onder hoge druk de 

grond in gepompt wordt. Niet bekend is wat de gevolgen op lange termijn zullen zijn bij 

deze techniek. Van de huidige gaswinning heeft u in het verleden ook altijd gezegd dat 

er geen risico’s aan verbonden waren. Daarnaast  maken wij ons zorgen om de 

mogelijke bodemverontreiniging en verontreiniging van het grondwater. Het nieuws dat 

fracken wordt toegepast in de gasvelden bij Saaksum heeft voor zeer veel onrust bij de 

bevolking gezorgd. En dat juist in een gebied waar door aardgaswinning al veel onrust 

is. Het op deze manier uitbuiten van gasvelden in dit gebied is voor ons 

onaanvaardbaar. De gasvelden bij Saaksum strekken zich uit onder ons grondgebied 

(Ezinge en Feerwerd) en liggen in Middag-Humsterland, een cultuurhistorisch en 

landschappelijk zeer waardevol en daardoor kwetsbaar gebied. 

 

Gezien alle problemen rond de aardgaswinning, de risico’s, onveiligheid en de 

maatschappelijke onrust zou u zich in onze visie, in plaats van u te richten op weer 

nieuwe winningen in dit gebied, moeten richten op meer duurzame vormen van 

energiewinning. 

 



Ons kenmerk: AMD/ 2 

Aantal bijlagen: 0 

Van het ministerie van Economische Zaken hebben wij begrepen dat de melding om te 

gaan fracken door hen nog niet ontvangen is. Daaruit maken wij op dat de beslissing 

nog niet genomen is en dus kan worden teruggedraaid. We zullen het ministerie een 

kopie van deze brief doen toekomen, evenals de provincie Groningen, het 

Staatstoezicht op de mijnen en de buurgemeenten Zuidhorn en De Marne. 

 

Wij vragen u dan ook met klem af te zien van het toepassen van deze techniek in het 

gasveld bij Saaksum. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Winsum, 

 

 

 

M.A.P. Michels, burgemeester 

 

 

 

drs. R.J. Bolt, secretaris 
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Aantal bijlagen: 0 

 

 

 

  

 


