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Ûnderwerp beântwurding skriftlike fragen oer skea troch boaiemfersakkingen

Achte hear Veenstra,

Jo skriftHke fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 9
november 2015, bentwurdzje wy as foigt.

By jo fragen hawwe jo de neikommende ynliedende taljochting jûn:
De stichting Winamer Belang iveret al langer foar it partikuliere belang by skea fanwegen
gas- en sâltwinning en peilferleging yn It gebiet om Mnaam hinne. Neffens de media ha se
no in claim dellein by de gebietskommisje Frjentsjerteradiel-Harns. Mei nei oanlieding hjirfan
ha wy de folgjende fragen.

Fraach 1:
Wat is de reden dat der yn it hiele gebietsproses Frjentsjerteradiel-Harns foar partikulieren
neat regele is as sy skea ha fan gas- en of sâltwinning?

Antwurd fraach 1:
De reden dêrfoar is dat der foar it ôfhanneljen fan skeaclaims oan gebouwen as gefoich fan
grûnsakjen lanlike wetlike prosedueres binne. Dêrby kinne de skeaclaims yntsjinne wurde by
de mineraalwinnende bedriuwen Frisia en Vermilion en kin de Technkyske kommisje
boalembeweging ynskeakele wurde. Dy ôfbeakening folget tit it Ynrjochtingsplan
Frjentsjerteradiel - Harns. Sjoch dêrfoar side 7 fan dat plan.
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Fraach 2:
Yn PS fan 23 april2014 is der troch in moasje frjemd oan de oarder fan de dei frege om in
provinsjaal ynformaasjepunt oan te wizen foar Friezen mei (mooglike) skea troch gas- en
sâltwinning yn de provinsje. Hoe faak is der oant no ta gebrûk makke fan dat provinsjale
ynformaasjepunt? En hoefolie skeaclaims binne dêr dellein troch ynwenners fan Fîyslân?

Antwurd fraach 2:
Yn de perioade 26 jannewaris - 11 novimber 2015 hawwe 567 unike persoanen it webstee
besocht. It swiertepunt lei yn de earste moanne neit dêrmei iteinset wie. Tsien minsken
hawwe oer de e-mail en tillefoan fragen steld. Om’t de provinsje gjin partij is by it ôfhanneljen
fan skea, hawwe wy gjin ynformaasje oer it tal skeaclaims yn Fryslân. Om jo fraach te •
bentwurdzjen hawwe wy neifraach dien by de mineraalwinnende bedriuwen dy’t yn Fryslân
aktyf binne, de ‘Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân’ en de ‘Technische
commissie bodembeweging’. Dêr docht it bliken dat partikulieren yn 2014 en 2015
respektyflik sân en trije skeaclaims yntsjinne hawwe. Seis dêrfan hâlde ferbân mei
sâltwinning en fjouwer mei gaswinning.

Fraach 3:
Sâlt-, mar foaral gaswinning spilet hast yn de hiele provinsje. Is it koiieezje fan doel om mear
wurk te meitsjen fan it ôfhanneljen fan skea fan partikulieren? Sa ja, hoe dan en wêr tinkt it
kolleezje dan oan?

Antwurd fraach 3:
De provinsje is gun partij by it ôfhanneljen en beoardieljen fan skea. Dêr binne oare partijen
ferantwurdlik foar en jilde wetlike regels en prosedueres wêrby’t de rjochter ûteinlik it lêste
wurd hat. De provinsje wol de Fryske boarger wol skewiele troch ynformaasje op ien plak
beskikber te meitsjen. Sa tinke wy oer it Ynformaasjepunt. In oar wichtich punt foar Cis is dat
dejinge dy’t skea hat net yn alle soarten fan yngewikkelde juridyske prosedueres telâne
komt. Om dy reden pleitsje wy foar it omkearen fan de bewiislêst, lykas wy yn it Kolysje
akkoart opnommen hawwe. Ek not it kabinet fan doel is om dat inkeld foar de situaasje yn
Grinslân te regeljen, sille wy iis dêr fierder foar ynsette.

Fraach 4:
In moasje (yntsjinne yn PS 21 jannewaris 2015 en breed stipe) roppe de steaten it Koileezje
op om krêftich Cit te sprekken dat wy hjir gjin n(/e gasboarringen woile en dêr wêr mooglik ek
stopje mei besteande boarringen. By de oerwagingen stiet ‘Het standpunt van GS Fnjslân,
zoals verwoord in de brief van 12 december 2014 een heroverweging over het eventueel
hervatten van de gasboringen in Fryslân, niet geheel afwijst’. is it Kolleezje, sjoen de
hjoeddeistige ûntwikkelingen, noch hieltyd fan miening dat beheinde gasboarringen yn ûs
provinsje mooglik wêze moatte?
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Antwurd fraach 4:
De brief dêr’tjo nei ferwize is skreaun tsjin it dekôr fan it doe jildende belied foar gaswinning.
Troch de moasje fan 21 jannewaris 2015 en it KoIysje-akkoart is it provinsjale stânpunt foar 1 1
gaswinning oer wizige. Yn it Kolysje-akkoart stiet dat wy tsjin nije gasboarrings binne. Foar
in neiere taljochting op hoe’t wy dat konkreet meitsje sille, ferwize wy jo nei ûs brief fan 1
desimber 2015 (merkteken 1250532), dat wy tagelyk mei dizze antwurden nei Provinsjale

_____

Steaten stjoerd hawwe. Vermilion hat ûs okkerdeis nammers te witten dien gjin plannen te
hawwen om it gasfjild Harns — dêr’t it brief fan 12 desimber 2014 op slacht— wer yn gebrûk
te nimmen.

Mei rju achtinge,

0
Deputearre Steaten fan Fryslân, I’IIII

foarsitter

n Berg, siktaris
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