Vragenhalfuur (artikel 36 RvO)
Van

:

GroenLinks, Angeline Kerver

Aan

:

De voorzitter van de raad

Onderwerp

:

Gaswinning SWF

Datum raadsvergadering

:

4 juni

Aanleiding: voorlichting Vermilion aan de bewoners van Top en Twel (Toppenhuzen) d.d. dinsdag 27
mei 2015. Tijdens deze bijeenkomst werd de vraag gesteld of de gemeente SWF bezwaar had kunnen
aantekenen tegen de verlenging van de gaswinningsvergunning van Vermilion in 2014.
In de krant van donderdag 29 mei stond vermeld dat voolrichter van Vermilion heeft aangegeven dat
Vermilion ook van plan is naar gas te boren bij Woudsend.

Vragen:
1. Klopt het dat Vermilion in 2014 verleniging van de gaswinningsvergunning voor Top en Twel heeft
aangevraagd? Was het college daarvan (tijdig) op de hoogte?
2. Had de gemeente SWF inderdaad bezwaar kunnen maken tegen deze verlenging? De meningen waren
hierover verdeeld tijdens de bijeenkomst. Zo ja, waarom heeft de gemeente dit niet gedaan? Ik citeer:
“De vergunning is geen privaatrechtelijke overeenkomst tussen het ministerie van Economische Zaken
en Vermilion. De vergunning is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en daartegen
kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.”
3. De verkeersbewegingen zijn niet meer aan de orde gekomen tijdens de bijeenkomst. Kan het college
een schatting maken van deze bewegingen en de mogelijke overlast?
4. Mochten de plannen doorgaan, is het college van plan de bewoners bij te staan bij mogelijke
aanvragen voor schadevergoeding? Zo ja, hoe?
5. Gaswinning bij Woudsend is eerder in de raad besesproken. Is er bij Woudsend sprake van het opsporen
van gas of het winnen van gas? En is de verlengde vergunning ook geldig voor het boren bij Woudsend?
6. Was het college op de hoogte van deze concrete plannen voor Woudsend? Zo ja, hoe kan het dat
wethouder Akkerman heeft ontkend dat die concrete plannen er waren?
7. Wat zijn precies de mogelijkheden van de gemeente in deze zaak, en op welk moment? En welke
mogelijkheden heeft de raad? Bijvoorbeeld: komt het winningsplan ook in de raad ter sprake? Heeft de
raad een belissingsbevoegdheid hierin?
8. Is er voor de aanleg van de pijplijn van Top en Twel naar Boazum een vergunningsaanvraag bij de
gemeente nodig? Zo ja welke, zo nee, waarom niet?
9. In het najaar komt er nieuwe wetgeving (mijnbouwwet). Daarin spelen het belang van natuur, milieu
en burgers een grotere rol. Kan met besluitvorming afgewacht worden totdat de nieuwe wet is
aangenomen?
10. Zijn er nog plannen voor Hemelum?
11. In de bijeenkomst heeft Vermilion gezegd goed samen te werken met de gemeente. Waaruit bestaat
die samenwerking?

