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Collegebesluit
a. de 'Actieve info - lobby en onderzoek tegen de gaswinning' vast te stellen;
b. de actieve info door te zetten naar de raad.
Toelichting/achtergrond
Voor de uitvoering van de motie tegen de gaswinning heeft het college een ‘Plan van Aanpak tegen
de gaswinning’ geschreven. Daarin worden twee wegen bewandeld.
1. De formele weg (vooral ruimtelijk procedureel) - de weg van het college.
2. Het informele pad. Bij de laatste gaat het om de realisatiekracht van de combinatie van de
politieke partijen in combinatie met het maatschappelijk krachtenveld tegen de gaswinning.
Daarvan hebben wij gezegd dat inwoners en de politiek dit zelf moeten oppakken.
Rol college: het formele pad
Onze rol ligt bij de formele weg: in het beoordelen, behandelen en beantwoorden van inkomende
stukken. Echter wij kijken naar de letter van de motie waarin het college wordt opgeroepen zich tot
het uiterste in te spannen om de gaswinning tegen te gaan. Vanuit deze gedachte geven wij
verderop in deze actieve info een opsomming van mogelijkheden die de bevolking en onze
gemeentepolitiek ter beschikking staat om invulling te geven aan een lobbytraject tegen de
gaswinning.
Daarnaast is door ons toegezegd om een onderzoek te starten naar een aantal punten die het
argument tegen de gaswinning kunnen versterken en dat gebruikt kan worden in het informele
traject.
 Samen met de provincie zal een second opinion worden gevraagd op de bodemdaling die
Vermilion voorziet in haar ‘Winningsplan Oppenhuizen’.
 Daarnaast laat het college zelf onderzoeken hoe de verhouding is tussen het Groningergasveld
en het veld van Oppenhuizen. Dit om het argument te versterken dat het winnen van gas hier
ter plaatste een druppel op een gloeiende plaat is en daarom overbodig is.
 Tegelijkertijd laat het college onderzoeken hoe de internationale handelsverdragen TTIP en
CETA staan in relatie tot gaswinning.
Met de provincie is overeengekomen dat gemeente en provincie samen de 2nd opinion op de
bodemdaling laten onderzoeken en dat Súdwest-Fryslân de andere twee onderwerpen zelf laat
onderzoeken. Eerder is voor dit onderzoek al een bedrag van € 15.000,- gereserveerd. De provincie
stelt € 7.500,- beschikbaar voor het gezamenlijke onderzoek naar de 2nd opinion.
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Rol bevolking en politiek: lobbyen in Den Haag: het informele pad
Een belangrijk deel van het opzetten van een lobby tegen de gaswinning naar Den Haag komt neer
op organisatie en coördinatie van activiteiten, in het krachtenveld tussen maatschappelijke
organisaties en plaatselijke en provinciale politiek. Het organiseren en coördineren van een lobby
naar Den Haag is waarschijnlijk niet eenvoudig te realiseren, maar het kan. Het is Groningen ook
gelukt. Om een lobby naar Den Haag op te zetten zijn er voor de inwoners en de gemeente politiek
een aantal mogelijkheden.
Ze staan in de tabel hieronder uiteengezet.
Bevolking Súdwest-Fryslân
Plaatselijk - en provinciaal actievoeren
 Bijeenkomsten lokaal en provinciaal
organiseren
 Demonstraties organiseren




Allianties aangaan met andere tegen
gaswinning zijnde lokale en provinciale
organisaties
Praten met het gemeentelijk en
provinciaal bestuur
Praten met de gemeentelijke en
provinciale politieke partijfracties

In Den Haag actievoeren
 Demonstraties organiseren




Kamerdebatten bijwonen
Spreektijd vragen bij het debat
Petities aanbieden

Gemeente politiek










Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Bijlage(n)
Bijlage I - opdracht tegen de gaswinning
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Georganiseerde bijeenkomsten bijwonen en
eventueel spreken
Georganiseerde demonstraties bijwonen en
eventueel spreken
Samenwerken/allianties aangaan met andere
gemeentelijke en provinciale politieke
partijfracties
Praten met de Provinciale Staten fracties
In overleg met de provinciale fracties de
provinciale lobbyist inschakelen

Georganiseerde demonstraties bijwonen en
eventueel spreken
Kamerdebatten bijwonen en eventueel
inspreken
Op gesprek gaan bij 2e kamerleden
Amendementen helpen voorbereiden

