
Drachten 

AANTEKENEN 
Aan Ministerie van Economische Zaken, 

Directie Energie en Omgeving  
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Drachten, 
5 september 2017 

Ons kenmerk 
Z1918442/ 
DT9-9-8l87 

Smallingerland 

Uw kenmerk 
DGETM-EO / 

Behandeld door  

17100133 en---
17108282 

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. 

Correspondentie-adres: 
Postbus 10.000 
9200 HA Drachten 

Gauke Boelensstraat 2 
9203 RM Drachten 
Telefoon (0512) 58 12 34 

E-mail gemeente@smallingerland.nl
Internet www.smallingerland.nl





GEMEENTE SMALLINGERLAND 

Ons kenmerk / / 

Organisatie inspraakavond: 

Datum 5 september 2017 Bladnr. 3 

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, 


