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Gasveld
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is al sinds de jaren ?50 actief in Zuid-Holland.
Sinds 1990 heeft de NAM de gaswinningslocatie aan de Papendijk en er wordt sinds 2006 gas
gewonnen uit drie verschillende kleine gasvelden. Het einde van de productie uit deze drie
gasvelden is in zicht en de productie loopt al terug. Om het systeem in bedrijf te kunnen
houden is doorstroom nodig, waardoor het laatste kleine gasveld in Spijkenisse aangeboord
dient te worden. Naar verwachting wordt er nog circa 5-10 jaar gas gewonnen in de regio
Spijkenisse. - Luchtfoto van de NAM locatie aan de Papendijk (2008)

6 ‘Ik ondersteun het initiatief om een klein gasveld in
Spijkenisse aan te boren om doorstroming te kunnen
houden’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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40% is het (zeer) oneens met stelling 6 ‘Ik ondersteun het initiatief om een klein gasveld in
Spijkenisse aan te boren om doorstroming te kunnen houden’, 36% is het er (zeer) mee eens. Het
meest gekozen antwoord is "Zeer mee oneens" (28%).
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Verdiensten gas gebruiken voor een tunnel
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Ik verwacht geen problemen. Ben ook voorstander van het opvullen met bv CO2. Dit
lost een afvalprobleem op en maakt de bodem stabiel
Mits de gemeente Spijkenisse er ook financieel er iets aan over houdt
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"Om het systeem in bedrijf te kunnen houden is doorstroom nodig". Ik lees hierin
niet de noodzaak voor het in bedrijf houden van het systeem, dus kan ik geen
oordeel vellen.
Eerst meer informatie nodig om een goede mening te kunnen geven.
Ik moet me eerst verdiepen in de materie wil ik een gegrond antwoord kunnen
geven. Gezien de problematiek in Groningen, zijn er voors en tegens.
Indien wordt vastgelegd dat evt. schade wordt vergoed door de "onttrekker"
Te weinig info over bekend.
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Als ik kijk naar de schade afwikkeling problematiek in Groningen heb ik er geen
vertrouwen in dat eventuele schade hier snel en voornamelijk eerlijk afgehandeld
gaat worden.
Ben bang voor Groningse taferelen,En daar voor wonen en we in een gevaarlijk
gebied met al de gevaarlijke industrie
Denk maar aan groningen en vertrouwen in Nam
Gezien de ervaringen in Groningen met aardbevingen moet je dit niet willen.
Inplaats van nieuwe gasvelden aan te
boren kan ook gekozen worden om af te stappen van aardgas!
Met het tumult in Groningen in gedachte lijkt het mij beter dat eerst alle mogelijke
gevolgen goed in kaart gebracht worden en duidelijk aan de inwoners
gecommuniceerd word.
Extra inspanning voor gasloze woningen is zeker ook een zeer goede optie
We hebben een voorbeeld van Groningen,
We kennen inmiddels de risico's die verbonden zijn aan gaswinning in bewoonde
streken. In hoeverre deze risico's ook gelden voor Spijkenisse is mij niet bekend. En
dat is nu ook het punt. De NAM boort en geeft geen enkele informatie over haar
activiteiten. En het blinde vertrouwen dat wij in dit soort organisaties hadden is
volledig verdwenen na de recente gebeurtenissen in Groningen. Conclusie: ik
vertrouw de NAM niet en pleit ervoor alle gaswinningsactiviteiten te stoppen.
Zitten op kwetsbare grond en zitten niet te wachten op groningse taferelen
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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