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lumerbocht om het aardgas onder Ameland
te winnen. Over de lokatie bij Hollum en de 4
boorplateaus op zee zijn regering en parlement het eens, tegen de rest heeft de meerderheid van het parlement bezwaren. Al eerder
is geprotesteerd tegen de gaswinning op
Ameland. In maart 1973 zijn er 1197 brieven
met 52.377 handtekeningen binnengekomen
op het gemeentehuis van Ameland. Op 17
januari 1974 zijn er nog eens 25.223 geldige
bezwaarschriften ingediend tegen het bestemmingsplan buitengebied op Ameland, waar
de mogelijkheid voor gaswinning niet uitgesloten werd.

'De Hon is buitengewoon waardevol als één
van de zeer weinige gebieden in ons land
waar nog natuurlijke duinvorming op flinke
schaal plaatsvindt. De Oerderduinen zijn
geomorfologisch, botanisch en ornithologisch
eveneens zeer waardevol.' Dit rapporteert de
Natuurwetenschappelijke Commissie van de
Natuurbeschermingsraad op 3 juli 1980. De
duinvalleien tussen de Oerderduinen en de
zeereep worden door dezelfde commissie zeer
waardevol geacht vanwege de aanwezigheid
van in Nederland zeldzame broedvogels en
de botanische rijkdom: een zeer gevarieerde
vegetatie met verscheidene bijzondere plantensoorten. Niettemin blijft de NAM ijzere
heinig doorgaan met de aanleg van de lokatie GLC op Oost Ameland, hierbij gesteund
door minister Van Aardenne van EZ. Kortom er is weer eens een grote publieksaktie
nodig om de energielobby van de NAM een
halt toe te roepen.

et is bekend dat de NAM zich niet veel
gelegen laat liggen aan demokratische
besluitvorming en duidelijk uit is om
via de boorlokatie op Oost Ameland een
klein deel van het totale gasvoorkomen te
ontginnen nl. slechts 5 miljard m3. Dat wil
zeggen 4 weken aardgasvoorziening voor
Nederland. Daar staan dan zeer ernstige aantastingen van natuur en landschap tegenover.
Het onaanvaardbaar van de hierboven geciteerde Natuurbeschermingsraad lapt de
NAM volledig aan haar laars en dat terwijl
de gasvoorraden van Slochteren jaarlijks met
zo'n 100 miljard m3 opgewaardeerd worden.
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Andere booraktiviteiten op Ameland
Behalve de boorlokatie op de Hon willen de
regering en de NAM ook nog een lokatie ten
N.O. van Hollum, 4 boorplateaus op de
Noordzee op 2 en 6 km uit de kust van Ameland en een gasbehandelingsstation in de Bal-

Artikel 19 procedure misbruikt
Er is over deze gaswinning al erg veel gezegd
en geschreven en tot nu toe is er met alle
mogelijke middelen aktie tegen gevoerd.
Maar de NAM wil nu zo snel mogelijk gaan
boren en heeft daarom een vergunning aangevraagd via een artikel 19 procedure. Deze
procedure is ingevoerd om onbelangrijke en
niet-kontroversiële onderdelen van nog niet
definitief vastgestelde bestemmingsplannen
toch uit te kunnen voeren. Maar de bouw
van een lokatie in de kostelijke natuurgebieden van Oost-Ameland is niet onbelangrijk
en zeer kontroversieel. Daarvan getuigt het
aantal zwaarwegende bezwaarschriften tegen
het in procedure zijnde bestemmingsplan
voor deze natuurgebieden. Tegelijkertijd
namelijk met het aanspannen van een art. 19
procedure lag het door de gemeente Ameland
vastgestelde bestemmingsplan buitengebied
van Ameland ter visie om daar bezwaren te
kunnen maken bij Gedeputeerde Staten van
Friesland. Om precies te zijn: tussen 5 juni en
9 juli kon iedere Nederlandse burger bezwaar
maken tegen het bestemmingsplan. Tussen
19 juni en 3 juli lag de art. 19 vergunning ter
inzage.
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sluit nr. 23, dd. 20 maart 1979). Echter, nader
onderzocht zou worden of al het gas gewonnen zou worden en hoe. Naderhand is gebleken — oa. in het bovengenoemde rapport —
dat van de totale hoeveelheid aanwezig gas
van 30 a 35 miljard m3 ongeveer 30 miljard
m3 vanaf 4 booreilanden op de Noordzee gewonnen kan worden. De boorlokatie op
Oost-Ameland is nodig om een klein deel van
het totale gasvoorkomen te ontginnen, nl.
slechts 5 miljard m3.
Het is van essentieel belang, dat de Tweede
Kamer de kans krijgt om nog over deze zaak
te diskussiè'ren teneinde het kabinet tot een
heroverweging van zijn beslissing van maart
1979 te bewegen. Het advies van de Natuurbeschermingsraad kan dan meegewogen worden, alsmede de nieuwste gegevens over aardgasvoorraden enz. enz.
Protesteer per kaart

Het wezenlijke verschil is echter, dat het
bestemmingsplan uiteindelijk bij de Raad
van State en dus het Kabinet — komt ter beslissing, terwijl een art. 19 procedure geheel
zelfstandig door de provincie kan worden
afgedaan. De provincie heeft de keus om wel
of niet akkoord te gaan met het verlenen van
een vergunning op deze manier. Daarom is
het van groot belang, dat de provincie deze
procedure niet aksepteert, maar zich zal willen houden aan een normale bestemmingsplanprocedure, waarin zij trouwens ook een
belangrijke rol speelt. Eigenlijk kan de
provincie het niet maken om een andere dan
een normale procedure te volgen. Het is
onaanvaardbaar dat de bezwaarmakers op
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deze manier buiten spel worden gezet. Eveneens onaanvaardbaar is, dat ook aan de
Tweede Kamer de kans ontnomen wordt
over deze kwestie nog met het Kabinet te diskussiëren.
Al in het voorjaar van '81 werd afgesproken,
dat aan de hand van een ambtelijk rapport
over deze gaswinning door de Tweede Kamer
en de betrokken bewindslieden zou worden
besproken of deze gaswinning door moet
gaan. Dat gesprek was gepland voor begin
juni, maar is in verband met de kabinetsformatie uitgesteld tot na het zomerreces.
Het kabinet had namelijk in het voorjaar van
1979 besloten, dat er in principe gas gewonnen zou worden bij Ameland (Koninklijk Be-

Wij moeten dus aktie voeren om het kollege
van Gedeputeerde Staten van Friesland
ervan te overtuigen, dat een art. 19 procedure
een ongewenste procedure is. Daarom moeten we massaal laten blijken, dat we een nieuwe beslissing willen van het parlement en het
kabinet.
In het vakantieseizoen wordt al op grote
schaal aktie gevoerd op de waddeneilanden.
U kunt briefkaarten aanvragen bij het Waddenhuis, postbus 90, Harlingen, tel. 051785541 om deze te versturen naar Gedeputeerde
Staten van Friesland. Wij doen een zeer dringend beroep op u om dit zo snel mogelijk te
doen en er ook voor te zorgen dat de kaarten
door vrienden, buren of familieleden worden
opgestuurd.
Als de procedure volgens art. 19 doorgaat,
staan in november de boortorens op De Hon.

