Geachte voorzitter, commissie,
Mijn naam is Tsjerk Bouwhuis. En ik vertegenwoordig Dorpsbelang Top en Twel.
De besluiten liggen er. En dit keer ondertekend door de minister. Teleurgesteld maar
enigszins verwacht.
Op de ontwerpbesluiten heeft Dorpsbelang Top en Twel, net als vele andere, een zienswijze
ingediend. De zienswijzen zijn beantwoord door het ministerie, maar geen van deze gaf
aanleiding tot het wijzigen van de besluiten.
Het winningsplan, wat onderdeel is van de besluiten, is gebaseerd op metingen uit de jaren
70. Uit deze cijfers heeft Vermilion de voorspelling gedaan dat de grond niet meer dan 2 cm
zal zakken. Daarnaast wordt aangegeven dat het gedrag van de put moeilijk te voorspellen
is. En dat vanwege onzekerheden over de kwaliteit van het reservoir, de einddatum van de
winning niet met zekerheid is vast te stellen. Wij vinden het onacceptabel dat dit
winningsplan is ondertekend. Dorpsbelang zal daarom in beroep gaan.
Natuurlijk is geen gaswinning de ideale situatie. Maar is deze “NEE” ook realistisch als de
economische belangen zo enorm groot blijken te zijn? Gelukkig heeft het bestuur van
Dorpsbelang Top en Twel anderhalf jaar geleden er al voor gekozen om naast onze nee, ook
vol in te zetten op plan B. Dit Plan B heeft in aanloop en tijdens het mijnbouwdebat de
nodige successen behaald. Zo zijn er dit jaar al 2 moties in de Tweede Kamer aangenomen
die in nauwe samenwerking zijn gemaakt met Dorpsbelang. De minister is ook van mening
dat een nulmeting aan gebouwen kan helpen om in de toekomst juridisch sterker te staan.
En hij heeft daarom toegezegd dat een nulmeting wordt opgenomen in de nieuwe
mijnbouwwet. De minister formuleert het “verplichting tot het uitvoeren van een
representatieve nulmeting aan gebouwen” Doarpsbelang is van mening dat er een
nulmeting moet komen op alle bouwwerken. Hier zit dus nog een verschil, maar een
belangrijke stap is gezet.
In het besluit ‘Instemming winningsplan’ (en ook al in het ontwerpbesluit) staat dat
Vermilion samen met de gemeente in gesprek is over de concrete invulling van de
nulmeting. Onder andere in de Actieve info van 11 oktober geeft de gemeente aan dat dit
niet waar is.
Vreemd dat er in een besluit dat getekend is door de minister dingen staan die niet waar
zijn.
De representatieve nulmeting zoals die nu is beloofd door de Minister gaat niet ver genoeg.
De bouwkundige vooropname zal gedaan worden door Vermilion. Daarna zal de Commissie
Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân besluit nemen welk gebouw in aanmerking komt voor
een nulmeting. Maar wat is de ervaring van de Commissie in nulmetingen? (Zie Motie van
Dik-Faber) En wie betaalt die bepaalt?
Gebrek aan Vertrouwen is het grote probleem van de mijnbouwbedrijven en hun
controlerende instanties. Dit vertrouwen kan je niet terug krijgen maar moet je
terugverdienen. Dorpsbelang Top en Twel wil de gemeente vragen om alles op alles te
zetten om een nulmeting te realiseren op alle bouwwerken in het winningsgebied.
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