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Geachte heer/mevrouw,
In uw brief van 15 februari 2017 heeft u ons verzocht om advies uit te brengen op het winningsplan
Langezwaag dat Vermilion Energy Netherlands B.V. heeft ingediend bij uw Ministerie. Met deze brief
brengen wij ons advies uit.
Evenals de gemeente Heerenveen bevreemdt het ons dat wij om advies worden gevraagd over een
winningsplan dat betrekking heeft op een gasvoorkonrien waaruit al gas wordt gewonnen. Net als de
gemeente Heerenveen vragen wij ons af wat de waarde van ons advies en het advies van de
provincie Frysiân zal zijn in de procedure.
Deze handelwijze doet volgens ons geen recht aan het zelfstandig adviesrecht dat in de nieuwe
Mijnbouwwet is opgenomen. Het kan niet zo zijn dat het Ministerie van EZ op deze manier hiermee
om wil gaan.
Voordat wij ingaan op het winningsplan willen wij u ors standpunt ten aanzien van het winnen van en
zoeken naar aardgas bij u onder de aandacht brengen. De gemeenteraad van Opsterland heeft op
12 september 2016 een motie aangenomen waarin ons college wordt opgeroepen om alles in het
werk te stellen om gaswinning en het opsporen van gas in de gemeente te voorkomen. Ons standpunt
komt overeen met dat van de gemeente Heerenveen en de provincie Frysiân. Wij adviseren u dan ook
uitdrukkelijk om niet in te stemmen met het winningsplan.
Mocht u op grond van de uitgebrachte adviezen en de inspraakreacties van inwoners toch besluiten
om in te stemmen met het voorliggende winningsplan dan verzoeken wij u onderstaand advies in uw
beslissing mee te nemen.
Zorgen omwonenden
Binnen onze gemeente zijn er bij de inwoners zorgen over bodemdaling en bodemtrilling en de
mogelijke gevolgen daarvan voor hun woningen. Ook leven er zorgen over veiligheid en heerst er
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wantrouwen. Wij constateren dat het draagvlak voor de gaswinning bij de inwoners van onze
gemeente wegvalt door met name de gebrekkige communicatie vanuit uw Ministerie en Vermilion.
Wij adviseren u dan ook met klem zorg te dragen voor een goede en transparante communicatie over
de winning van gas richting onze inwoners in alle fasen van het proces. Dit draagt bij aan het herstel
van vertrouwen in het functioneren van de rijksoverheid.
Nulmeting gebouwen
Vermilion heeft in Frysiân een bodemdalingsovereenkomst gesloten met de provincie en het
wetterskip Frysiân. Hierin hebben partijen afgesproken dat bij nieuwe gaswinningen nulmetingen aan
gebouwen worden uitgevoerd. In het winningsplan wordt geen duidelijkheid gegeven over wat
bestaande en nieuwe winning is. Wij vinden het daa-om noodzakelijk dat voor het hele
winningsgebied een nulmeting aan bouwwerken wordt uitgevoerd.
Verdeling lusten en lasten
De winningsactiviteiten vinden plaats binnen onze gemeente en de gemeente Heerenveen. De
inwoners ondervinden uitsluitend de nadelige effecten van gaswinning. Wij zijn van mening dat sprake
moet zijn van een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten
terugvloeien naar het gaswinningsgebied.
Wij verzoeken u om ons advies mee te nemen in uw besluitvorming inzake het winningsplan van
Vermilion.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris.
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