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Onderwerp
Advies betreffende meerdere winningsplannen in de gemeente Smallingerland
Geachte

,

Wij hebben van uw ministerie een adviesverzoek ontvangen voor de instemmingsbesluiten
van een drietal winningsplannen voor gasvelden in onze gemeente. Dat zijn:
• Opeinde Zuid & Middelburen;
• Opeinde
• Tietjerk.
Wij maken gebruik van de mogelijkheid om advies te geven.
Algemeen:
Onze gemeente is kritisch over de winning van aardgas. Wij zijn van mening dat moet
worden ingezet op versnelde transitie naar duurzame vormen van energie. Wij willen
benadrukken dat wij niet willen meewerken aan onderzoek naar en de exploitatie van
(nieuwe) kleine aardgasvelden. Wij hebben dat eerder kenbaar gemaakt bij uw ministerie in
onze zienswijze op de Structuurvisie Ondergrond. Deze is ter informatie bijgevoegd.
Procedure:
Door het ministerie zijn in elk geval de winningsplannen voor de beide velden van Vermilion
aangehouden in afwachting van de wijziging van de Mijnbouwwet. Doelstelling van deze wet
is om de omgeving en lokale overheden meer bij Besluitvorming te betrekken. Het tijdstip
waarop de verzoeken vervolgens door het ministerie in behandeling worden genomen is niet
gelukkig. Deze zijn in de vakantieperiode in procedure genomen. Zorgvuldige Besluitvorming
is in deze periode lastig. Wij willen daar uw aandacht voor vragen. Wij zijn positief over de
inspanning waarmee het ministerie invulling geeft aan de nieuwe Mijnwet.
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Organisatie inspraakavond:
Zorg voor een goede en duidelijke uitnodiging voor de inspraakavond voor de omwonenden.
Daarvoor zijn het al eerder genoemde kaartmateriaal en duidelijke teksten cruciaal. Gebruik
goed kaartmateriaal in de uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

