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Onderwerp : beântwurding skriftlike fragen oer gaswinning

Achte hear Visser,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
3 febrewaris 2014, beântwurdzje wy sa:

Fraach 1:
Is It Kolleezje mei de FNP fan betinken dat der ek foar Fryslân in ‘Kommisje-Meijer’ komme
moat dy’t ûndersyk dwaan moat nel de omfang fan de problemen mei gas- en sâltwinning
foarpartikulieren hjiryn Fryslan?

Antwurd fraach 1:
De aard en omfang fan de problematyk is fan in oare diminsje yn Fryslân. De besteande en
ek de takomstige prognoazes fan sifers oer it grûnsakjen binne foar is gun oanlieding om
toar it ynstellen fan in soartgelikense kommisje te pleitsjen. Boppedat is Fryslân in regio mei
in betreklik lyts ierdskoddingsrisiko troch grûnstoffewinning, lykas bliken docht ût it rapport
fan it Steatstafersjoch op de Minen dat yn opdracht fan ûs opsteld is.
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Fraach2:
Is It Kolleezje ree om mei saakkundigen it argumint fan It fynplakfoardiel foar de regio, dat
neffens ynternasjonale jurisprudinsje fan tapassing is op mynbouwinning, fierder üt te
wurkjen?

Antwurd fraach 2:
Nee. Doetiidsk minister Verhagen hat nei oanhieding fan keamerfragen fan de hear De Lange
in tasizzing dien om in ferkenning ût te fieren nei de mooglikheden om in part fan de
ierdgasopbringsten te’n goede komme te litten oan de regio dêr’t de aktiviteit ûtfierd wurdt.
Wy binne fan betinken dat 1itfiering fan in soartgelikens ûndersyk op ryksnivo stal krije moat
en dat wy dat om dy reden net op ‘e noed nimme en ûtfiere sille.
Wy sille, lykas ek al oanjûn yn de beântwurding fan eardere fragen fan jo fraksje, bliuwend
omtinken freegje foar kompensaasje fan regio’s dêr’t grûnstoffen wûn wurde. Sawol by
bestjoerders, politisy as de gas- en sâltwinningsmaatskippijen wurdt dy winsk yn it omtinken
brocht.

Fraach 3:
is It Kolleezje fan doel om by It Ryk (regear en parlemint,) te pleitsjen foar in omkearde
bewiislêst?

Antwurd fraach 3:
Nee. By de parlemintêre ferwêzentliking fan de Mynbouwet (2003) hat der in wiidweidige
diskusje oer de kwestje fan de omkearde bewiislêst west. Wy hawwe by t ta stân kommen
fan de wet in oanset jûn foar in ynhâldlike diskusje oer dat ûnderwerp. Yn ‘e mande mei de
trije noardlike provinsjes hawwe wy oan prof.dr. J. van Dunné, ferbûn oan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam, de opdracht jûn om syn fisy op dy kwestje te jaan. De rapporten
dy’t Van Dunné ûtbrocht hat, hawwe laat ta wiidweidige diskusjes oer de ‘foars en tsjins’ fan
it trochfieren fan t omkearen fan de bewiislêst yn en bûten de Twadde Keamer by de
parlemintêre behanneling. Under oare troch is mienskiplike oanset is ûteinlik in breed
ttvvurke skearegeling yn de Mynbouwet opnommen. Nei ûs betinken biedt dy regeling de
boargers grutte rjochtswissichheid en garandearret in solide ôfwikkeling fan skeagefallen.

Fraach 4:
Binne DS ree om by alle deifstoffewinning yn Fryslân pas akkoart te gean cq posityf advys te
jaan as der in ‘ûnôfhinklike en objektive’ nulmjltting dien wurdt? Sadat ‘oan de foarkant’ alles
regele is en der net allinnich foar de oerheden in goede ynvintarisaasje dien is yn ferbân mei
eventuele skea mar ek foar de ynwenners fan Frysiân.
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Antwurd fraach 4:
Yn spesifike gefallen, bygelyks as der lokaal gun draachf lak foar in nije winningsaktivteit is,
besykje wy sawol op amtlik as op bestjoerlik nivo, troch de wei fan dialooch tusken de winner

____

fan grûnstoffen en de lokale fertsjintwurdigers ta ôfspraken te kommen, bygelyks oer
nulmjittings. Dêrby wolle wy wol opmerke, dat it ttfieren fan nulmjittings in betreklik kostbere
oangelegenheid is. Wy binne net fan doel om allinne in posityf advys ôf te jaan mei de
betingst dat der in ûnôfhinklike en objektive nulmjitting komme moat. De sifers oer it
grûnsakjen fan besteande winnings fan grûnstoffen yn Frysân binne foar tis gun reden om by •

alle foarmen fan winning fan grûnstoffen by de minister fan Ekonomyske Saken in fersyk yn
te tsjinjen om in nulmjitting ferplichte te stellen.

Mei nu achtinge,

Steaten fan Fryslân,

van den Berg, sekretaris

-3/3 Üs merkteken: 01112876


