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Voorstel:
1. In te stemmen met bijgesloten conceptbrief als reactie op het voorontwerp inpassingsplan en
aangeven dat de gemeenteraad op 4 juni 2015 een motie heeft aangenomen die is gericht
tegen gaswinning in de gemeente Súdwest-Fryslân;
2. Er mee in te stemmen dat het college een inhoudelijke zienswijze zal indienen tegen het nog
ter inzage te leggen ontwerp van het inpassingsplan.
Inleiding:
In het kader van de Rijkscoördinatieregeling heeft het Rijk een voorontwerp voor een
inpassingsplan opgesteld voor het tracé van de aan te leggen aardgastransportleiding OppenhuizenRied2.
Een inpassingsplan is een bestemmingsplan voor een deel van het grondgebied van de gemeente
dat door het rijk wordt opgesteld en vastgesteld.
Bij de voorbereiding voor de totstandkoming van dat inpassingsplan moet de minister op de grond
van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, respectievelijk de
gemeenteraad en het college van B&W in de gelegenheid stellen een reactie te geven op het
voorontwerp.
Het ministerie heeft hiervoor op 18 september 2015 een brief aan zowel de raad en het college
gestuurd.
Het college kon reageren tot uiterlijk 13 november 2015. De raad tot 18 december 2015.
Het college heeft als reactie verwezen naar de op 4 juni 2015 door de raad aangenomen motie
tegen gaswinning en aangegeven zich verder aan te sluiten de nog door de gemeenteraad te geven
reactie.
Doel:
Invulling te geven aan de motie tegen gaswinning van 4 juni 2015.
Argumenten:
a. De aan te leggen aardgastranportleiding is gericht op het transporteren van aardgas vanaf de
winlocatie bij Oppenhuizen. Dit kan niet los gezien worden van de beoogde gaswinning bij
Oppenhuizen.
b. De gemeenteraad heeft op 4 juni 2015 een motie aangenomen waarin het college is
opgeroepen “alles in het werk te stellen om gaswinning en het opsporen van gas in de
gemeente Súdwest-Fryslân te voorkomen”.
c. Ook Provinciale Staten van Fryslân hebben op 21 januari 2015 een motie aangenomen tegen
gaswinning in Fryslân;
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d. Er wordt nu een reactie gevraagd op het voorontwerp van het inpassingsplan.
Hierna wordt het ontwerp van het inpassingsplan door het rijk opgesteld. Het ontwerp zal naar
verwachting in februari door het rijk ter inzage worden gelegd. Op dat moment krijgt het
college eveneens de mogelijkheid te reageren. Dit kan door het indienen van een zogenaamde
zienswijze.
Er kan daarom nu bewust worden besloten pas op dat moment inhoudelijk op het dan ter
inzage te leggen ontwerp inpassingsplan in te gaan.
De vorenstaande aanpak is afgestemd geweest met de gedeputeerde, en de portefeuillehouders
van Franekeradeel en Littenseradiel.
Alternatieven:
Geen.
Risico’s:
Geen.
Kaders:
Artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening..
Financiële aspecten/gevolgen:
Geen.
Duurzaamheid:
In de door de gemeenteraad aangenomen motie van 4 juni 2015 heeft de raad onder andere
overwogen dat het niet gewenst geld en energie te steken in het winnen van fossiele brandstoffen,
maar dat de gemeente is gebaat bij een duurzame vorm van energiewinnig (en besparing) en
daarvoor ook moet opkomen. Het raadsvoorstel dat voorligt past in die lijn.
Vervolgproces:
Het college zal t.z.t. tegen het ontwerp van het inpassingsplan een zienswijze indienen.
De raad wordt hierover dan geïnformeerd.
Communicatie en afstemming:
Het gaat hier om een bestuurlijk proces tussen rijk, gemeente en provincie.
Het raadsvoorstel sluit aan op het Plan van Aanpak over de gaswinning. Het Plan van Aanpak is
besproken met en heeft de instemming van Dorpsbelang Toppenhuzen en Twelegea.
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Bijlage(n)
Meegezonden:
- Voorontwerp rijksinpassingsplan met verzoek ministerie van Economische Zaken aan de
gemeenteraad om een reactie te geven.
- Bijlagenboek bij het voorontwerp van het rijksinpassingsplan
- Reactie van het college op het voorontwerp.
- Reactie van de raad op het voorontwerp aan het ministerie van Economische Zaken.
Ter inzage:
-

Burgemeester en wethouders van SúdwestFryslân.

drs. H.H.
Apotheker

P. Zondervan
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, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Raadsbesluit gemeente Súdwest-Fryslân
Onderwerp

reactie op voorontwerp rijksinpassingsplan aardgastransportleiding
Oppenhuizen - Ried2

De raad van de gemeente Súdwest-Fryslân;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015;
gelet op Artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening;
overwegende dat
- het ministerie van Economische Zaken de gemeenteraad tot uiterlijk 18 december 2015 in de
gelegenheid heeft gesteld een reactie te geven op het voorontwerp van het inpassingsplan
aardgastransportleiding Oppenhuizen - Ried 2;
- de gemeenteraad op 4 juni 2015 een motie heeft aangenomen die is gericht tegen het opsporen en
winnen van gas in de gemeente Súdwest-Fryslân;
- ook Provinciale Staten van Fryslân een motie hebben aangenomen tegen gaswinning in Fryslân;

b e s l u i t:

1. In te stemmen met bijgesloten conceptbrief als reactie op het voorontwerp inpassingsplan en
aangeven dat de gemeenteraad op 4 juni 2015 een motie heeft aangenomen die is gericht tegen
gaswinning in de gemeente Súdwest-Fryslân;
2. Er mee in te stemmen dat het college een inhoudelijke zienswijze zal indienen tegen het nog
ter inzage te leggen ontwerp van het inpassingsplan.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van
17 december 2015

drs. H.H. Apotheker

,

voorzitter.

G.W. Stegenga

,

griffier.
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