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Collegebesluit
Geen collegebesluit, maar feitelijke informatie van de portefeuillehouder.
Toelichting/achtergrond
In de vergadering van de Commissie DSO van 25 oktober 2016 is afgesproken dat de gaswinning bij
Oppenhuizen voorlopig op de werklijst van de commissie komt. Met deze actieve info brengen wij
de raad op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
In de eerste week van november hebben wij een gesprek gehad met:
1. Vermilion;
2. maar ook een eerste gesprek met de voorzitter van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning
Fryslân.
Hieronder staan de belangrijkste zaken uit die overleggen weergegeven.
1. Gesprek met Vermilion
Nulmeting
Vermilion vertelt dat zij als onderdeel van het ondertekenen van de bodemdalingovereenkomst ook
een Plan van Aanpak moeten opstellen waarin zij ondermeer moeten aangeven hoe zij omgaan met
een nulmeting. De commissie bodemdaling zal dat beoordelen en dat is een bindend advies voor
Vermilion.
Vermilion geeft aan dat bodemdaling op zichzelf nooit een oorzaak van schade aan gebouwen e.d.
is. Alleen eventuele als gevolg daarvan ontstane frictie en verschuivingen van aardlagen in de diepe
ondergrond kunnen tot bevingen leiden. Die bevingen kunnen wel leiden tot schade. Maar volgens
Vermilion zijn bevingen bij Oppenhuizen uit te sluiten. Wij hebben aangegeven vanuit het rapport
van Houtenbos dit in twijfel te trekken.
Omgekeerde bewijslast
Wettelijk gezien is/wordt omgekeerde bewijslast alleen geregeld voor Groningen en niet
daarbuiten. Wijziging hierin kan alleen via Den Haag/partijpolitieke lijn gerealiseerd worden.
In de beroepschriften die de afgelopen weken over de gaswinning zijn ingediend in de
rijkscoördinatieprocedure is dit onderwerp door verschillende indieners naar voren gebracht. Wij
verwachten dat de Raad van State dit bij de behandeling van de beroepen zal betrekken en zijn
benieuwd wat zij hierover zullen zeggen.
Compensatie- of omgevingsfonds
Er is gesproken met Vermilion over een compensatiefonds. Omdat Vermilion dit apart behandeld in
haar organisatie zal er binnenkort een afspraak gemaakt worden met de daarvoor betreffende
medewerker(s).
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Planning gaswinning bij Oppenhuizen
Vermilion heeft aangegeven dat momenteel voor 2016 en 2017 geen middelen zijn gereserveerd
voor werkzaamheden voor de productielocatie Oppenhuizen. Van daaruit is te verklaren dat er op
dit moment door Vermilion nog steeds niets geregeld is voor de aan te leggen
aardgastransportleiding van Oppenhuizen naar Boazum door de gemeentelijke gronden.
2. Gesprek met Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
We hebben met de voorzitter van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân, de heer K.A.
Beks, gesproken over de samenstelling en taken van de commissie en de bodemdalingsovereenkomst
die zij begin oktober met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Vermilion hebben gesloten.
De commissie bestaat uit onafhankelijke, veelal gepensioneerde deskundigen, die geen verbinding
(meer) hebben met de gas- of olie industrie. De indruk uit het gesprek is dat dit een gedegen club
is.
Vanuit de aangegeven belangen van uw raad voor gemeentelijke werken als bruggen en wegen
overweegt het college of de gemeente zich bij de bodemdalingsovereenkomst gaat aansluiten. De
gemeente kan dan namelijk een schadeclaim voorleggen aan deze commissie wanneer er schade is
ontstaan aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van bodemdaling. Particulieren hoeven zich
hierbij niet aan te sluiten om dat te kunnen doen. Een particulier die een claim wil indienen kan
eerst een gratis advies bij de commissie opvragen. Let op: het gaat hierbij alleen om schade als
gevolg van bodemdaling.
Nulmeting
Vanuit de ervaringen van de commissie heeft bodemdaling als gevolg van gaswinning in Fryslân tot
nu toe nog nooit heeft geleid tot schade aan gebouwen. Ook heeft een nulmeting i.v.m.
bodemdaling alleen zin voor gebouwen die op staal zijn gebouwd. Uit verschillende onderzoeken
(ook in Groningen) blijkt namelijk dat er als gevolg van bodemdaling nergens sprake is van schade
aan gebouwen die op normale fundering met heipalen is gebouwd. Wel wordt aangegeven dat het
van belang kan zijn om historisch waardevolle gebouwen op oude fundering in een nulmeting op te
nemen. De houten fundering daarvan kan namelijk boven het grondwaterpeil uitkomen als gevolg
van een noodzakelijke verlaging van het waterpeil i.v.m. bodemdaling. Voor het aantonen van
bevingschade is het wel van belang een nulmeting te doen.
Voor schade als gevolg van eventuele bevingen moet Vermilion worden aangesproken en kan men,
als men daar met Vermilion niet uitkomt, vervolgens terecht bij de landelijke opererende
Technische Commissie Bodembeweging.
Als er vanuit de raad behoefte aan is biedt de heer Beks aan informatie te willen komen geven over
de commissie bodemdaling.
Procedure gaswinning
Op 4 november is de beroepstermijn afgelopen m.b.t. de besluiten over;
1. de gaswinlocatie bij Oppenhuizen;
2. het Rijksinpassingsplan voor de aan te leggen aardgastransportleiding vanaf Oppenhuizen.
Van de Raad van State hebben we bericht ontvangen dat er tot nu toe 12 beroepschriften zijn
ingediend. Het is nog niet bekend wanneer de zitting hierover bij De Raad van State zal zijn.
Vervolg
Binnenkort is er een vervolggesprek met Vermilion. Naar aanleiding van beide hierboven genoemde
gesprekken en actuele ontwikkelingen zoekt het college een aantal zaken uit waarmee zij hoopt
invloed op de nulmeting te kunnen uitoefenen. Wanneer er meer relevante informatie hierover
bekend is die gedeeld kan worden dan zal het college de raad via de commissie DSO ervan op de
hoogte brengen. Hetzelfde geldt voor Doarpsbelang Top & Twel.
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