Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen - Twellingea

Jierferslach 2014 (april 2014-april 2015)
Bestjoerssaken
2013 hawwe wy mei 6 minsken it bestjoer fan Doarpsbelang foarme
Dirk Kuperus,
Aljosja Akkerman,
Marcel Hooghiemstra,
Sipke Epema,
Henk Yntema
Folkert Visser
Alex Kelderman

Dirk

Aljosja

foarsitter,
skriuwer,
algemien lid,
algemien lid,
algemien lid,
algemien lid,
ponghâlder,

Marcel

Douwestritte 18,
Douwestrjitte 13,
Bregefinne 8a,
P.Walmastrjitte 14,
Broerstrjitte 27,
Bonningastrjitte 21,
H.S. Reinardastrjitte 13,

Sipke

Henk

tel 559659
tel 750261
tel 559025
tel 559275
tel 559861
tel. 06-24721747
tel. 06-45021597

Folkert

Alex

Wolwêzen
Himmeldei 2014
Op zaterdag ochtend 15 maart 2014, ging een team
van 75 vrijwilligers op pad voor de jaarlijkse
Himmeldei. De 55 kinderen en 20 volwassenen
werden verdeeld in de boten van Ane de Jong, Jan
Overwijk, Cor van der Meer, Klaas van Vliet en Jan
Wind om het zwervafval uit het water en langs de
oevers in en rond onze dorpen op te ruimen.
Uiteraard was ook de Philamare van de
Zorgboerderij weer van de partij. De schoonmaakactie leverde twee volle containers afval op. Vooral
de kinderen reageerden soms verbaasd over de rotzooi die ze tegenkwamen en wat er zoal in de vrije
natuur wordt gedumpt. Een tv, twee fietsen en vooral veel plastic (emmers) en flessen werden uit
het water of uit de rietkragen gehaald. Het
bewijst maar weer eens dat zo'n jaarlijkse
schoonmaak nog altijd nodig is. Na afloop
kon een ieder weer even bijkomen van alle
inspanningen in Café De Buorren waar de
traditionele versnapering weer klaar
stond.
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4 maaie deadebetinking
Deadebetinking wurdt organisearre troch de HermesTsjerke (Stifting Alde Fryske Tsjerken), Oranje feriening Top
& Twel en Doarpsbelang.
In moaie en ynbannige deadebetinking juster op'e Skou en
by de tsjerke fan Twellegea wêr't, sa't it liket, elk jier mear
minsken oan meidogge. Muzyk fan E&E Brass , in foardracht
troch twa skoalbern, krânsen en blomstikken fan
doarpsbelang, oranje feriening, de famylje fan Catrinus Faber, de tsjerkeried en de
gemeente Súdwest-Fryslân. Wite roazen fan de bern fan groep acht. Nei de betinkingsrede
fan Petra van den Akker, gemeenteriedslid, waard de seremoanje ôfsletten mei it sjongen fan
it Frysk folksliet.
Alderein middei
Wordt georganiseerd door de Commissie Wolwêzen van Doarpsbelang.
Op 11 september werd er door de commissie weer een gezellige bootreis georganiseerd.
Zo’n 70 55+ers hadden zig aangemeld voor een tochtje met de Tourist V. Op deze zonninge
middag werd ingescheept op de Skou. Er werd een
route gevaren door de alde feanen met een
tussenstop Grou. Hier kon men de benen even
strekken en het dorp bezichtigen. Op de terugreis
naar Top & Twel werd broodje genuttigd en heerlijke
soep gegeten. Gerke Veenema had de accordeon
weer mee. Na de maaltijd werden traditie getrouw
nog even wat oude versjes gezongen. Met dank aan
Gerrie, Geartsje, Alberta en Joop voor de
voortreffelijke organisatie.
Dit jaar zal er weer een Harspit middag plaatsvinden.

Jeugd / Fuotbalkoai
Begjin 2011 hat der oerlis west mei it jongfolk fan 8 oant 12 jier fan Top en Twel oer wat se
graach hawwe wolle. Utkomst wie dat der ferlet is fan in fuotbalkoai. Yn 2012 binne de
subsydzje oanfragen ynstjoerd en takend. It jild is der dus. Doe kaam de gemeente der
ynienen efter dat it bestimmingsplan de bou fan in fuotbalkoai yn Twellegea oan de Lytse
Súdein net talit. Ut ûnderfining witte wy dat de
gemeente in bestimmingsplan wol oanpasse kin,
mar dat is yn dit gefal net slagge. De gemeente is
no dwaande om ut te finnen as de koai yn
Toppenhuzen delsetten wurde kin. It wachtsjen is
no op de ambtners die de wiziging trochfiere
moatte. As dit binnenkoart net slagget giet it hele
ferhaal oer.
Noch eefkes geduld dus.
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Sportsnuffelweek:
Afgelopen jaar is er door een aantal sportverenigingen in samenwerking met Doarpssbelang
en de gemeente gewerkt aan een plan om meer mensen aan het sporten te krijgen. Van 7
tot en met 24 april wordt de “sportsnuffelmaand” georganiseerd. Iedereen, jong en oud kan
dan vrijblijvend kennis maken met een aantal sporten die in Top & Twel aangeboden
worden. Ook is het de bedoeling om in de loop van het jaar een enquete te houden waarin
onderzocht wordt hoe de verenigingen de aangeboden mogelijkheden nog beter af kunnen
stemmen op de behoefte.

Romte
Brêge oer it Ges
De brugwachter komt "terug" op de brug over It Ges. Het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Súdwest-Fryslân heeft onlangs besloten om het
zelfbedieningssysteem van de brug It Ges in Oppenhuizen van
de brug te halen. Vanaf het volgende vaarseizoen wordt de
brug bedient door een brugwachter. Het verouderde, dure en
niet meer leverbare zelfbedieningssysteem op de brug gaf de afgelopen jaren veel storingen.
Dit zorgde voor veel overlast. Met name de bewoners en bedrijven op het eiland achter de
brug ondervonden steeds meer hinder.
Het college heeft vier oplossingen onderzocht; namelijk afstandsbediening vanaf een andere
brug, vastzetten van de brug zonder ophoging en vastzetten van de brug met een ophoging.
De oplossing om ter plekke weer een brugwachter te installeren werd door het dorpsbelang
Top & Twel positief ontvangen.
Behoud van een beweegbare brug houdt het dorp levendig; Wethouder Stoker: “Mei de
oanstelling fan in brêgewachter op dizze lokaasje, wolle we ynfolling jaan oan ‘social return’
en it kreëarjen fan mear wurkgelegenheid. It behâld fan in beweechbere brêge yn it doarp,
mei dêrop in brêgewipper, draacht by oan de leefberens en aktiviteit yn it doarp. Wy wolle
dizze farrûte, dy’t in alternatyf is foar it drokke Prinses Margrietkanaal en de Houkesleat, wer
steviger op de kaart sette.”
Voor de start van het nieuwe vaarseizoen zal de nieuwe bediening ingeregeld zijn. De
brugbedieningstijden bij de brug zullen gelijk blijven. Er wordt gedurende het hele
vaarseizoen van 9.00 – 12.00, van 13.00 – 16.15 en van 17.15 – 20.00 uur bedient.
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Ontwerp bestemmingsplan Woonschepen aan de Easterbrêgesleat:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben bekendgemaakt dat de
gemeenteraad bij besluit van 23 oktober 2014 het bestemmingsplan ‘Woonschepen aan de
Easterbrêgesleat in Uitwellingerga’ gewijzigd heeft vastgesteld. De kleinst mogelijke meerderheid
van de gemeenteraad stemde daar 23 oktober mee in. Omwonenden zijn het met het besluit niet
eens en zijn hiermee naar de Raad van State gegaan. Deze buigt zich op dit moment over de
problematiek.

Oever- en kadeproject Oppenhuizen en Uitwellingerga.
De afgelopen periode heeft Wetterskip Fryslân nieuwe inzichten verwerkt in de
variantenstudie voor de bescherming van Oppenhuizen en Uitwellingerga tegen hoog water.
De variantenstudie is nu gereed. Op basis hiervan gaat het dagelijks bestuur een besluit nemen
over de voorkeursvariant.
De planning is dat op 14 april 2015 de voorkeursvariant wordt vastgesteld. De bewoners
worden hierover geïnformeerd via de website van het waterschap en de website van Top en
Twel. Vervolgens gaat de nadere uitwerking van de voorkeursvariant van start.

Gaswinning Top & Twel.
Half februari bereikte ons via de media het bericht dat de
firma Vermilion voornemens is gas te gaan winnen uit de
gasput in Oppenhuizen. Aangezien er op dit moment grote
problemen zijn in Groningen die gerelateerd zijn aan de
gaswinning zijn wij als dorpsbelang op onderzoek uitgegaan.
Het blijkt dat in 2010 een vergunning afgegeven is door het
Ministerie van economische zaken. Helaas heeft dit bericht
ons niet bereikt, en was de problematiek zoals die nu in
Groningen is niet zo bekend.
Op 10 maart heeft een vertegenwoordigen van Doarpsbelang
de zorg uitgesproken in de commissie vergadering van
Doarp, Sted en Omkrieten” (DSO) van de gemeente
Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft inmiddels antwoord
gegeven op de vragen die wij gesteld hebben. De memo van
de gemeente hebben we bijgevoegd.
Het geel geaccentueerde deel zijn de vragen die Doarpsbelang op 10 maart gesteld heeft. De
blauwe tekst is het antwoord van de gemeente.
Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk hoe het verder gaat en hoe we kunnen
voorkomen dat dezelfde problemen die er nu in Groningen zijn ook in Top & Twel en
omstreken ontstaan.
Wordt vervolgd…
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Finânsjes
Verslag wordt uigereikt op de vergadering

Ferslach kaskommisje
Mondeling op de vergadering
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MEMO
Van
Datum
Voor
Betreft
Corsa

: R.P. van Benthem
: 30 maart 2015
: bestuur
: Beantwoording vragen dorpsbelang Top en Twel
: CONCEPT

*CONCEPT*
Geacht(e) bestuur van dorpsbelang Toppenhuzen en Twellingea,
U heeft op 10 maart 2015 ingesproken op de vergadering van de raadscommissie Stêd, Doarp en
Omkriten over het onderwerp ‘gaswinning’ en daarover vragen gesteld. Hieronder beantwoordt de
gemeente uw vragen in de blauw gekleurde tekst.

Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea 2-3-2015

Gaswinning Oppenhuizen
Vanaf de jaren ‘70 is bekend geworden dat er gas te winnen valt onder onze dorpen.
Nu zijn er plannen dat het bedrijf Vermilion hier ook echt mee wil starten. Het dorpsbelang moest dit
nieuws, dat al jaren zo gevoelig ligt, horen vanuit de media. De verantwoordelijk wethouder vond het
blijkbaar niet belangrijk genoeg om het Dorpsbelang hierover in te lichten. Na de berichtgeving in de
media heeft de wethouder contact opgenomen met onze voorzitter. Wij hopen dat dit in de
toekomst andersom gaat.
De tunnel onder het prinses Margriet kanaal heeft ons duidelijk gemaakt dat de grond onder onze
dorpen erg gevoelig is. Vele huizen zijn gaan verzaken en dit met de nodige schade tot gevolg. Nu de
plannen over gaswinning en seismisch onderzoek met explosieven onze dorpen binnen is gekomen
zult u vast begrijpen dat dit behoorlijk is aangekomen.
Veiligheid speelde geen enkele rol. Dat is een uitspraak van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.
“Het spijt mij zeer” “Het raakt mij diep” zijn dat over 10 20 jaar weer uitspraken van de minister van
Economische Zaken of gaat deze gemeente dit voorkomen?
Veel huizen bij ons staan niet op palen. En door de ervaringen die we nu hebben vanuit Groningen
roept dit vragen op.
1. Waar is de 2 cm bodemdaling op gebaseerd die in de media genoemd wordt? Keurt de slager zijn
eigen vlees?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
− De 2 cm bodemdaling is gebaseerd op informatie van Vermilion.
− Het ministerie van Economische Zaken heeft de aanvraag voor een Winningsvergunning in 2009
beoordeeld. Dat is een vergunning om gas te mogen winnen. Zij hebben daarvoor adviezen
aangevraagd bij Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, Energiebeheer Nederland, Gedeputeerde
Staten van Fryslân en de Mijnraad. Op basis van de adviesronde is in maart 2010 de vergunning
verleend. De gemeente heeft hierin geen rol gehad.

1 van 3

−

Vermilion moet nog een winningsplan bij het Ministerie van EZ indienen en dat moet nog
beoordeeld worden. Wij nemen aan dat daarbij ook wordt gekeken naar mogelijke bodemdaling.

2. Welke garanties worden er geboden wanneer er schade aan gebouwen ontstaat ten gevolg van de
gaswinning en wie gaat deze schade vaststellen?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Garanties kunnen volgens ons niet worden gegeven. Hieronder staan de belangrijkste punten om
schade vergoeding te krijgen.
− In eerste instantie is Vermilion op grond van het Burgerlijk Wetboek en de Mijnbouwwet
verantwoordelijk voor alle schade aan gebouwen die voortkomt uit de gaswinning. Iemand die
schade leidt moet dan wel zelf Vermilion aansprakelijk stellen. Dit moet men doen binnen 3
maanden na het moment dat de schade bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
− In de tweede plaats kan degene die schade leidt bij de Technische commissie bodembeweging
(Tcbb) advies vragen. Zie daarvoor de website van de Tcbb. De kosten zijn € 90,= voor burgers en
€ 118,= voor bedrijven, verenigingen en dergelijke. Als bijlage hebben wij een voorbeeld van een
verzoek om advies bij optreden van individuele schade toegevoegd.
In de praktijk houden mijnbouwondernemingen zich aan het advies van de Tcbb. Juridisch zijn er vast
ook nog andere wegen. In het uiterste geval zal de rechter een uitspraak doen over de vaststelling
van de schade en de hoogte van de vergoeding daarvan.
3. Krijgt het dorp ook te maken met geluidsoverlast tijdens deze activiteiten?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Vermilion kan het beste uitleggen wat zij gaan doen en in wat voor geluid daarbij vrijkomt.
4. Wat is de rol van gemeente, provincie en rijk
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
− Het Rijk heeft de grootste rol. Zij verleent de vergunningen voor de Mijnbouwwet. De
winningsvergunning op grond van de Mijnbouwwet is in 2010 al verleend. Het ministerie van EZ
heeft aangegeven dat Vermilion nog een zogenaamd winningsplan daarvoor moet indienen. De
gemeente en andere belanghebbenden (het dorp) krijgen nog de gelegenheid hierop te
reageren.
− De provincie heeft op grond van de Mijnbouwwet een adviserende rol richting het Ministerie.
− Omdat het gasveld ook onder Natura 2000-gebieden ligt (Sneekermeer, De Brekken) is de
zogenaamde Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Vermilion moet ook alle WABOvergunningen in dat geval bij het ministerie aanvragen. Het gaat dan om vergunningen voor
bouwen, aanleggen leidingen e.d. De gemeente mag op de aanvragen reageren.
− De gemeente heeft in het verleden het perceel al als “gaswinlocatie” bestemd.
5. Hoe is de vergunning verlening geregeld?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Zie hierboven.
6. Wie gaat Top & Twel informeren?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Voor de werkzaamheden die Vermilion wil gaan uitvoeren zal Vermilion dat doen. Wij hebben ook
begrepen dat het ministerie van EZ voor het Winningsplan en over de Rijkscoördinatieregeling
informatie gaat geven.
7. Welke kansen zijn er voor Top & Twel om het tegen te houden?
Antwoord gemeente Súdwest-Fryslân
Op deze vraag hebben wij nog geen antwoord. Iedereen heeft het recht om tegen besluiten bezwaar
en/of beroep aan te tekenen. De gemeente houdt de ontwikkelingen uiteraard ook nauw in de gaten.
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Bijlage:
Voorbeeld van een verzoek om advies bij optreden van individuele
schade

Aan: de Tcbb
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Naam:
Plaats:
Datum:

Verzoek om advies ter zake van schade door bodembeweging
(als bedoeld in art.114 lid 2 onderdeel d van de Mijnbouwwet)

Hierbij verzoek ik u aan mij een advies uit te brengen omtrent de schade die ik heb geleden
door bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten.
Het betreft de volgende schade: (gedetailleerd omschrijven en eventueel foto's bijvoegen)
Het herstel van de schade zal ongeveer € ….. kosten (voor zover U dat kunt aangeven)
Plaats waar de schade is opgetreden …
De schade is ontstaan/voor het eerst geconstateerd (doorhalen wat niet van toepassing is) op
het volgende tijdstip: ….
De mijnbouwactiviteit die deze schade naar mijn mening veroorzaakt heeft is: …
De daarbij betrokken mijnbouwonderneming is: …
Ik heb de mijnbouwonderneming aansprakelijk gesteld voor deze schade en schadevergoeding
gevraagd op:
….
(voeg afschrift van de brief bij)
Het antwoord van de mijnbouwonderneming luidt als volgt: (eveneens afschrift bijvoegen)
Ik ben het daar niet mee eens om de volgende redenen: …

Naam:
Adres:

Nota bene: Voor zover U het antwoord niet op dit blad kunt plaatsen kan U vervolgbladen
bijvoegen.
Bron: www.tcbb.nl
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