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*CONCEPT*
Geacht(e) bestuur van dorpsbelang Toppenhuzen en Twellingea,
U heeft op 10 maart 2015 ingesproken op de vergadering van de raadscommissie Stêd, Doarp en
Omkriten over het onderwerp ‘gaswinning’ en daarover vragen gesteld. Hieronder beantwoordt de
gemeente uw vragen in de blauw gekleurde tekst.
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Gaswinning Oppenhuizen
Vanaf de jaren ‘70 is bekend geworden dat er gas te winnen valt onder onze dorpen.
Nu zijn er plannen dat het bedrijf Vermilion hier ook echt mee wil starten. Het dorpsbelang moest dit
nieuws, dat al jaren zo gevoelig ligt, horen vanuit de media. De verantwoordelijk wethouder vond het
blijkbaar niet belangrijk genoeg om het Dorpsbelang hierover in te lichten. Na de berichtgeving in de
media heeft de wethouder contact opgenomen met onze voorzitter. Wij hopen dat dit in de
toekomst andersom gaat.
De tunnel onder het prinses Margriet kanaal heeft ons duidelijk gemaakt dat de grond onder onze
dorpen erg gevoelig is. Vele huizen zijn gaan verzaken en dit met de nodige schade tot gevolg. Nu de
plannen over gaswinning en seismisch onderzoek met explosieven onze dorpen binnen is gekomen
zult u vast begrijpen dat dit behoorlijk is aangekomen.
Veiligheid speelde geen enkele rol. Dat is een uitspraak van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
“Het spijt mij zeer” “Het raakt mij diep” zijn dat over 10 20 jaar weer uitspraken van de minister van
Economische Zaken of gaat deze gemeente dit voorkomen?
Veel huizen bij ons staan niet op palen. En door de ervaringen die we nu hebben vanuit Groningen
roept dit vragen op.
1. Waar is de 2 cm bodemdaling op gebaseerd die in de media genoemd wordt? Keurt de slager zijn
eigen vlees?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
− De 2 cm bodemdaling is gebaseerd op informatie van Vermilion.
− Het ministerie van Economische Zaken heeft de aanvraag voor een Winningsvergunning in 2009
beoordeeld. Dat is een vergunning om gas te mogen winnen. Zij hebben daarvoor adviezen
aangevraagd bij Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, Energiebeheer Nederland, Gedeputeerde
Staten van Fryslân en de Mijnraad. Op basis van de adviesronde is in maart 2010 de vergunning
verleend. De gemeente heeft hierin geen rol gehad.
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−

Vermilion moet nog een winningsplan bij het Ministerie van EZ indienen en dat moet nog
beoordeeld worden. Wij nemen aan dat daarbij ook wordt gekeken naar mogelijke bodemdaling.

2. Welke garanties worden er geboden wanneer er schade aan gebouwen ontstaat ten gevolg van de
gaswinning en wie gaat deze schade vaststellen?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Garanties kunnen volgens ons niet worden gegeven. Hieronder staan de belangrijkste punten om
schade vergoeding te krijgen.
− In eerste instantie is Vermilion op grond van het Burgerlijk Wetboek en de Mijnbouwwet
verantwoordelijk voor alle schade aan gebouwen die voortkomt uit de gaswinning. Iemand die
schade leidt moet dan wel zelf Vermilion aansprakelijk stellen. Dit moet men doen binnen 3
maanden na het moment dat de schade bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
− In de tweede plaats kan degene die schade leidt bij de Technische commissie bodembeweging
(Tcbb) advies vragen. Zie daarvoor de website van de Tcbb. De kosten zijn € 90,= voor burgers en
€ 118,= voor bedrijven, verenigingen en dergelijke. Als bijlage hebben wij een voorbeeld van een
verzoek om advies bij optreden van individuele schade toegevoegd.
In de praktijk houden mijnbouwondernemingen zich aan het advies van de Tcbb. Juridisch zijn er vast
ook nog andere wegen. In het uiterste geval zal de rechter een uitspraak doen over de vaststelling
van de schade en de hoogte van de vergoeding daarvan.
3. Krijgt het dorp ook te maken met geluidsoverlast tijdens deze activiteiten?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Vermilion kan het beste uitleggen wat zij gaan doen en in wat voor geluid daarbij vrijkomt.
4. Wat is de rol van gemeente, provincie en rijk
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
− Het Rijk heeft de grootste rol. Zij verleent de vergunningen voor de Mijnbouwwet. De
winningsvergunning op grond van de Mijnbouwwet is in 2010 al verleend. Het ministerie van EZ
heeft aangegeven dat Vermilion nog een zogenaamd winningsplan daarvoor moet indienen. De
gemeente en andere belanghebbenden (het dorp) krijgen nog de gelegenheid hierop te
reageren.
− De provincie heeft op grond van de Mijnbouwwet een adviserende rol richting het Ministerie.
− Omdat het gasveld ook onder Natura 2000-gebieden ligt (Sneekermeer, De Brekken) is de
zogenaamde Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Vermilion moet ook alle WABOvergunningen in dat geval bij het ministerie aanvragen. Het gaat dan om vergunningen voor
bouwen, aanleggen leidingen e.d. De gemeente mag op de aanvragen reageren.
− De gemeente heeft in het verleden het perceel al als “gaswinlocatie” bestemd.
5. Hoe is de vergunning verlening geregeld?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Zie hierboven.
6. Wie gaat Top & Twel informeren?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Voor de werkzaamheden die Vermilion wil gaan uitvoeren zal Vermilion dat doen. Wij hebben ook
begrepen dat het ministerie van EZ voor het Winningsplan en over de Rijkscoördinatieregeling
informatie gaat geven.
7. Welke kansen zijn er voor Top & Twel om het tegen te houden?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Op deze vraag hebben wij nog geen antwoord. Iedereen heeft het recht om tegen besluiten bezwaar
en/of beroep aan te tekenen. De gemeente houdt de ontwikkelingen uiteraard ook nauw in de gaten.
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