Vragen Doarpsbelang Toppenhuzen & Twellegea
Vermilion/EZ 19 januari 2016
1. Vermilion geeft aan dat er in dit veld 500 miljoen m3 winbaar gas zit. In welk jaar is deze
metingen gedaan?
2. Is op basis van deze berekeningen het winningsplan opgesteld? (nee, welke dan?)
3. Vermilion heeft aangegeven om mee willen denken aan een nulmeting. De commissie
bodemdaling aardgaswinning Fryslân zou deze nulmeting dan moeten uitvoeren. Met onze
redelijke eis (Nulmeting op alle bouwwerken in onze dorpen) lijkt de commissie nog geen
ervaring te hebben als je kijkt naar hun gerealiseerde projecten. Hoe zie de weg naar de
nulmeting er uit? En kunnen wij een toezegging krijgen van Vermilion en EZ dat er voor de
productie van aardgaswinning een nulmeting zal worden gedaan op alle bouwwerken in onze
dorpen?
4. Hoe zal Vermilion/EZ omgaan met waardedaling op onroerend goed? De rechtbank in Assen
oordeelde in september 2015. Op basis van artikel 177 van het Burgerlijk Wetboek is het
mijnbouwbedrijf aansprakelijk voor schade door gaswinning: “Al het onroerend goed in het
Groningse aardbevingsgebied kan minder waard worden door de gasbevingen, of een pand
nou is verkocht of niet, scheuren heeft of nog schadevrij is”.
5. Minister Kamp zal begin dit jaar een gewijzigd wetsvoorstel indienen voor de omkering van
de bewijslast bij aardbevingsschade in Groningen. De provincie Fryslân vraagt hier ook om.
Wordt een omgekeerd bewijslast ook in Friesland gerealiseerd voor dat de productie hier van
start gaat?
6. De meetpunten (Figuur 1) bevinden zich aan de rand van
het invloedgebied. Daar zal de zakking toch het geringst
zijn? Waarom gaat EZ hiermee akkoord?
7. In Groningen bestaat een schadefonds. Zal of kan in
Friesland een schadefonds ook gerealiseerd worden zodat
de bewoners niet op hun centen hoeven te wachten zolang
er niet is uitgevochten wie deze schade gaat betalen?
8. Hoe ziet het investeringsfonds van Vermilion eruit?
9. In de presentatie van Mei 2015 werd gezegd dat de
installatie op de locatie de afmetingen had van ongeveer
foto 1 1
Figuur
een zeecontainer. In het verslag van 3 december 2015
blz. 2 antw. 6 staat dat er een afblaaspijp geplaatst wordt van circa 12 meter. Een
zeecontainer is 2,4 meter hoog. In een halfjaar tijd is de installatie bijna 5 keer zo hoog
geworden. Wat kunnen wij nu echt voor installatie verwachten wanneer de eventuele
productie in 2017 van start gaat?
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10. In het verslag van 3 december 2015 blz. 6 antw. 1 Tweede alinea. Staat dat uit het gasveld
Oppenhuizen naar verwachting maximaal 500.000 m3 aardgas kan worden geproduceerd.
Eerder was de verwachting 500 miljoen m3. Hoe kan er z’n verschil zijn? Of is dit een fout?
11. Blz. 6 antw. 2 Is het advies van de adviseurs aan EZ bindend? Of mag EZ het advies naast zich
neer leggen?
12. Blz.6 antw. 4 Wordt er met het advies van Provincie, Wetterskip en Gemeente ook wat
gedaan? Of wordt er alleen naar geluisterd? Een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor
veiligheid was: “Zorg dat het burgerperspectief structureel en herkenbaar meegenomen
wordt in de besluitvorming door provincie en de gemeente een rol te geven”.
13. Kan Vermilion of EZ ook een duidelijke en uitgebreide presentatie houden of maken hoe het
proces eruit gaat zien wanneer er schade is?
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