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Jaaroverzicht 2019:  
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
 
Inleiding 
Op dinsdag 26 maart 2019 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden van de 
vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen. Sinds die bijeenkomst is de 
samenstelling van het bestuur als volgt: 
 

 Voorzitter:    Sandra Scherstra; 
 Secretaris:    Anne Meijer;  
 Penningmeester:   Geeske Oostenbrug; 
 Algemene bestuursleden:  Brenda Kammeraad-Addison; 

Willem Veenstra  
Bijeenkomsten en overleggen 
Wij hebben de onderstaande vergaderingen georganiseerd/ bijgewoond: 
 

 10 bestuursvergaderingen; 
 Algemene ledenvergadering SC Boornbergum ’80 op 23 januari 2019;  
 Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen op 26 maart 2019;  
 Afstemmingsoverleg over nieuwe woningbouw op 28 maart 2019 in Rottevalle; 
 Kennismakingsbezoek burgemeester Rijpstra op 21 mei 2019;  
 Afstemmingsoverleg over nieuwe Omgevingsvisie Smallingerland op 23 mei 2019;  
 Afstemmingsoverleggen met Landschapsbeheer Friesland over Doarpen yn ’t Grien;  
 Afstemmingsoverleggen met regiomanager (Erik Kort) van gemeente;  
 Bijwonen algemene ledenvergadering pl. Belang De Wilgen op 3 april 2019;  
 Bijwonen bijeenkomsten inzake tegen nieuwe gaswinning in Smallingerland;  
 Bijwonen inloopmarkt Vitens inzake proefboring op 12 december 2019.  
 

Toekennen dorpsbudget  
 Een subsidie van € 150,- verleend aan het Spikerfestival 2019;  
 Een subsidie van € 200,- verleend aan de gezamenlijke sportdag van de basisscholen 

(Koningsspelen).  
 
Toekennen buurtbudget  

 Een bedrag van € 1.000,- voor het plaatsen van vier zitbankjes;  
 Een bedrag van € 1.000,- voor het plaatsen van twee prullenbakken.  

 
Himmeldei 5 april 2019  
Bijna ieder jaar organiseren wij een Himmeldei. Tijdens de Himmeldei helpen de kinderen uit 
onze dorpen om Boornbergum en Kortehemmen afvalvrij te maken. Op deze manier leren de 
kinderen dat ze geen afval op straat of in de berm moeten gooien. Daarnaast is het niet alleen 
leerzaam, maar ook erg leuk om met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Het was een 
zeer geslaagde middag met rond de 30 kinderen plus hun begeleiders. Wat is er een troep 
van onze straten, uit de bosjes en langs de sloten opgeruimd. Bijna een hele afvalcontainer 
vol.  
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Ledenwerfactie 1,2 en 3 juli 2019  
Wij hebben op 1, 2 en 3 juli 2019 een ledenwerfactie gehouden voor de Vereniging van 
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. Het resultaat is tientallen nieuwe leden voor 
de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. Wij zijn in 2019 helaas nog 
niet alle straten bij langs geweest of hebben niet iedereen thuis kunnen treffen. Wij zijn blij dat 
veel nieuwe leden lid zijn geworden van onze vereniging. “De vereniging stelt zich ten doel de 
belangen van de dorpen Boornbergum en Kortehemmen en die van haar inwoners te 
behartigen in de meest brede zin des woords”, aldus het verenigingsstatuut van Dorpsbelang. 
Dit doet de vereniging overigens al vanaf 17 januari 1906.  
 
Feilich op ‘e dyk  
Wij hebben in 2019, in een gesprek, de resultaten van de snelheids- en intensiteitsmetingen 
ontvangen van de gemeente Smallingerland. Deze metingen hebben in januari 2019 
plaatsgevonden op de Easterbuorren, Westerbuorren en twee locaties op de Nijewei (binnen 
de bebouwde kom). De conclusie is dat de verkeersintensiteiten (aantal passerende 
voertuigen) redelijk gelijk gebleven zijn ten opzichte van 10 jaar geleden. De gemiddelde 
snelheid ligt op alle drie wegen nog (ver) boven de 30 km/uur, waarbij de gemiddelde 
snelheden op de Easterbuorren en Westerbuorren het hoogste zijn. Op verzoek van ons gaat 
de gemeente Smallingerland de politie vragen om (extra) te handhaven op snelheden. Binnen 
de politie is extra capaciteit beschikbaar om meer te handhaven.  
 
Daarnaast is in 2019 een olifantenpad aangeduid, als alternatieve fiets- en wandelroute voor 
de schoolkinderen. Op deze wijze kan de Nijewei worden vermeden.  
 
Doarpen yn ’t Grien  
De gemeente Smallingerland heeft voor 2020 financiële middelen gereserveerd voor het 
project “Doarpen yn ’t Grien (DYG)” voor Boornbergum, Kortehemmen, Smalle Ee en De 
wilgen op basis van een conceptplan van Landschapsbeheer Friesland (LBF). In het DYG-
project voor deze dorpen wordt gefocust op particulier groen in de kernen, erven buiten de 
kernen en in en om de openbare plaatsen in kernen groen toevoegen/ de biodiversiteit 
vergroten. Het is geen aanpak van de singels in het buitengebied. Een groencommissie 
bestaande uit enkele bewoners maakt met ondersteuning van LBF een Groenplan voor het 
versterken van het groenstructuur in het dorp.  
 
Als een Groencommissie onder Plaatselijk Belang stelt men plannen op, is aanspreekpunt, 
zorgt voor de aansturing en creëert zodoende saamhorigheid en draagvlak. Dit alles voor de 
natuur en het landschap in de eigen omgeving. LBF en de gemeente Smallingerland 
ondersteunen de commissie. Wij hebben in 2019 een oproep gedaan voor leden van de 
groencommissie.  
 
De afgelopen periode hebben verschillende (afstemming)overleggen met Plaatselijk Belang 
De Wilgen/ Smalle Ee en Buitenstvallaat plaatsgevonden met betrekking tot Doarpen yn ’t 
Grien. Er is besloten om twee gescheiden subsidieaanvragen in te dienen, omdat er weinig 
raakvlakken zijn tussen De Wilgen/ Smalle Ee enerzijds en Boornbergum-Kortehemmen 
anderzijds. Het bestuur van Plaatselijk Belang De Wilgen/ Smalle Ee heeft in februari 2020 
een subsidieverzoek ingediend voor het project “Doarpen yn ’t Grien”. Plaatselijk Belang De 
Wilgen is verder in het proces en heeft al een “groencommissie” samengesteld.  
 
Wij gaan bij de algemene ledenvergadering (23 maart 2020) een inventarisatie van ideeën 
houden voor “Doarpen yn ’t Grien”. Op basis van deze inventarisatie wordt in mei of november 
2020 door Landschapsbeheer Friesland een subsidieaanvraag ingediend.  
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Kunstwerk Westerbuorren 
Het bestuur van Dorpsbelangen wil een “zeilboot” plaatsen in de Boarnburgumerfeart aan de 
Westerbuorren. Het kunstwerk dient als blijvende herinnering aan de Culturele Hoofdstad 
2018. Het bestuur van Dorpsbelangen is in 2018 en 2019 bezig geweest met de financiering 
van het kunstwerk. Inmiddels lijkt de financiering rond. Er zijn twee mogelijkheden voor het 
plaatsen van het kunstwerk, namelijk de locatie in de berm van de Westerbuorren en in de 
binnenbocht van Westerbuorren/ Dykfinne. De locatie in de berm Westerbuorren is niet 
realiseerbaar in verband met hoge kosten, omdat er teveel kabels en leidingen en een pijler 
geplaatst moet worden. De locatie in de bocht is snel realiseerbaar en goedkoper, vandaar dat 
wij hebben gekozen om het kunstwerk in de binnenbocht van Westerbuorren/ Dykfinne te 
plaatsen. In 2020 worden de vergunningen aangevraagd en het kunstwerk gerealiseerd.  
 
Proefboring Vitens  
Vitens is met een nieuwe winlocatie voor drinkwater aan de zuidzijde van het dorp 
Boornbergum. Vitens heeft op 12 december 2019 een informatieavond in dorpshuis ’t Bynt 
gehouden.  
 
Gaswinning 
Wij hebben in december 2019 de onderstaande zienswijze ingediend bij het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat.  
 
De vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen stelt zich ten doel de 
belangen van de dorpen Boornbergum en Kortehemmen en die van haar inwoners te 
behartigen in de meest brede zin des woords, aldus het verenigingsstatuut van Dorpsbelang. 
Dit doet de vereniging overigens al vanaf 17 januari 1906.  
 
Wij zijn vanuit de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen het niet eens 
met de uitbreiding en verlenging van de productie, zoals voorgesteld wordt in de actualisatie 
winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen versie 4 (d.d. 6 augustus 2018). Wij verzoeken u 
om het voorgenomen instemmingsbesluit te vernietigen en niet met de gewijzigde, langer 
aanhoudende gaswinning en/of verhoging van de productie in te stemmen. Wij zullen in de 
onderstaande alinea’s ons verzoek nader onderbouwen.   
 
Effecten stikstof  
Wij vinden dat in het winningsplan onvoldoende rekening is gehouden met de stikstofuitstoot 
van de voorgenomen activiteiten op de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Noord-
Nederland. Wij verzoeken u om deze effecten in beeld te brengen en mee te nemen bij het 
definitieve instemmingsbesluit.  
 
Lange termijneffecten  
Ook vinden wij dat de lange termijneffecten onvoldoende zijn meegewogen in de 
besluitvorming. Te denken valt niet alleen aan risico’s en eventuele schade aan gebouwen, 
landerijen of infrastructuur door trillingen, bevingen of bodemdaling, maar ook aan mogelijke 
lekkage van hulpstoffen bij de gaswinning zoals chemicaliën en delfstoffen. Gaswinning 
veroorzaakt bodemdaling. Bodemdaling kan leiden tot schade aan oudere huizen. Bodem- en 
maaivelddaling is al een probleem in het wingebied door respectievelijk gaswinning en 
veenoxidatie. Gaswinning gaat gepaard met inzet van chemicaliën. Niemand kan voorspellen 
wat op langere termijn de effecten hiervan zijn op bodem, water en natuur. Wij zijn van mening 
dat naar deze lange termijn effecten onvoldoende onderzoek is gedaan in het kader van dit 
winningsplan.  
 
Wel of geen nieuwe put  
Op pagina 12 van het verzoek tot instemming (actualisatie winningsplan Opeinde-Zuid en 
Middelburen, dd. 6 augustus 2018) staat het volgende: Vermilion ziet mogelijkheden om de 
productie uit het Middelburen voorkomen te optimaliseren via het boren van een nieuwe put of 
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het boren van een aftakking uit een bestaande put. Dit kan plaatsvinden vanaf 2 bestaande 
mijnbouwlocaties: de mijnbouwlocatie ‘Middelburen 1’ of de mijnbouwlocatie ‘Nijega 1/6/8’.  
 
Wij zijn van mening dat het hier niet om een actualisatie van een bestaand winningsplan gaat, 
maar dat het een geheel nieuw winningsplan betreft en in dat geval is er sprake van een 
procedurefout. Er wordt namelijk vanuit een bestaande mijnbouwlocatie naar een dieper 
gelegen gashoudende aardlaag geboord, waarbij er tevens sprake kan zijn van een geheel 
nieuwe boorput. Omdat het niet duidelijk is hoe Vermilion het gas in Middelburen wil gaan 
winnen, verzoeken wij om niet in te stemmen met dit winningsplan. 
 
Monitoren hoeveelheden  
In het winningsplan is onvoldoende aangegeven op welke wijze de gaswinning (hoeveelheden)  
door een “onafhankelijke instantie” wordt gemonitord. Wij vinden dit een tekortkoming in het 
winningsplan.  
 
Schade en schade-afhandeling  
Vermilion  heeft berekend dat er 42% kans is op kleine bevingen tot een kracht van 2,8. Dit is 
een aanzienlijke kans op beving en dit geeft angst bij de inwoners van onze dorpen. Dit komt 
de leefbaarheid in onze dorpen Boornbergum en Kortehemmen niet ten goeden. Kans op 
scheuren in woningen bij 2,8 is mogelijk, maar met ministerie is de afspraak gemaakt dat bij 
slechts 100 gebouwen een 0-meting nodig is. De onderbouwing van de keuze van deze 100 
woningen is niet inzichtelijk en transparant. Wij verzoeken u om dit nader te onderbouwen en 
om bij meer woningen een 0-meting te verrichten. Daarnaast is er nog geen wetgeving die 
garandeert dat inwoners van Boornbergum en Kortehemmen mogelijke schade vergoed 
krijgen. De huidige regelgeving behelst dat – bij mogelijke schade – de burger moet aantonen 
dat de schade door Vermilion ontstaat. Vermilion hoeft niet aan te tonen dat zij niet schuldig 
is.  
 
Het voelt voor onze inwoners onveilig dat hun huis op een breuklijn kan liggen: indien er dan 
bodemdaling plaatsvindt als gevolg van extra gaswinning, dan kan er scheurvorming aan 
huizen ontstaan. Wij voorzien dat het voor onze inwoners onvoldoende helder is om aan te 
tonen dat eventuele scheurvorming in de woning komt door bodemdaling (gaswinning) of 
maaivelddaling (veenoxidatie). Er zijn meerdere loketten naar gelang de oorzaak. Daarnaast 
is er variatie in het leveren van bewijslast naar gelang de schade-oorzaak en ook de regio 
waar men woont. Bovendien kunnen betrokken instanties qua schade-oorzaak naar elkaar 
doorverwijzen, waardoor het schadeproces in transparant en onverantwoord lang duurt. Of er 
wordt in het geheel geen schade uitgekeerd indien niet vastgesteld wordt wie de 
schadeveroorzaker is. In het kader van gelijke behandeling stellen wij dat het niet correct is 
dat inwoners van het Groninger gaswingebied hun mijnbouw gerelateerde schades kunnen 
verhalen middels het bewijsvermoeden van de "omgekeerde bewijslast". Deze omgekeerde 
bewijslast geldt op dit moment niet voor de bewoners van gaswingebied Opeinde-Zuid en 
Middelburen. Wij vinden dat deze ongelijkheid opgeheven dient te worden. 
 
 
Anne Meijer 
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum - Kortehemmen 
 
Titelroas 18 
9212 RM  Boornbergum 
Tel: 06 – 5268 4439  
E-mail: dorpsbelang@boarnburgum.nl. 
 
Boornbergum, 1 maart 2020.  


