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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 pallen. 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?
2. Welke garanties worden er geboden wanneer er schade aan gebouwen ontstaat ten
gevolg van de gaswinning en wie gaat deze schade vaststellen?
3. Krijgt het dorp ook te maken met geluidsoverlast tijdens deze activiteiten?
4. Wat is de rol van gemeente, provincie en rijk
5. Hoe is de vergunning verlening geregeld?
6. Wie gaat Top & Twel informeren?
7. Welke kansen zijn er voor Top & Twel om het tegen te houden?
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