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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer Tasizzingen PS 27 septimber 2017
oer gaswinning

Achte hear Veenstra,

Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 10
jannewaris 2018, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting
Steatelid Wopke Veenstra hat foar de FNP op 27 septimber 2017 munlinge fragen steld nei
oanlieding fan gaswinning troch Vermilion yn De Pein (Smellingerlan).

It gong oer de rjochtmjittigens fan de winning by de Pein; dy bliek neffens deputearre net
rjochtmjittich, hy hat derby meardere kearen it wurd brOkt. In undersyk fan SodM
soe binnen in pear wiken klear weze (*Friesch Dagblad, 28 septimber 2017: Schrier:
gaswebsite mogelijk niet correct en accuraat).

Fierder hat Veenstra frege nei de juridyske en prosedurele status fan alle oare lytse'
gaswinningen yn Fryslan. Neffens de deputearre wiene der twivels oer de betrouberens fan
de ynformaasje deromtrint op de fanlike website Nlog fan EZ. Dy soe mooglik net akkuraat
en net korrekt weze. len en oar soe utsocht wurde.

De deputearre hat neffens it feststelde ferslach fan PS 27 sept 2017 in tat tasizzingen dien
(de namers 1593 en 1594):
- De steaten Ontfange tenei in Ofskrift fan de advizen oer gaswinning dy't it kolleezje oan it
ministearje stjoert;
- De ant wurden op de fragen dy't steld binne by de behanneling fan dit Onderwerp sille op
papier oan de stea ten stjoerd wurde
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De FNP hat nei trije kear persoanlik oantrunen de bedoelde ynhaldlike ynformaasje oer de
status fan De Pein en oer alle oare gaswinning yn FrysIan noch net Ontfongen. De FNP hat
ek gjin brief fan tstel krigen lykas gebraklik as de antwurden letter komme, bygelyks om't it
kolleezje wachtsje moat op ynformaasje fan tredden.

Fraach 1:
Wat is de reden dat Jo ek nei trije kear oantrunen de frege ant wurden net neffens tasizzing
levere hawwe?

Antwurd fraach 1:
De tasizzing mei numer 1593 hawwe wy daliks trochfierd troch al us advizen oer gaswinning
oan de Minister yn 6fskrift oan PS te stjoeren. Yn us brief fan 9 jannewaris 2018 (skaaimerk
1475556) hawwe wy de beantwurding skriftlik oan PS befestige, lykas festlein yn tasizzing
1594. Tagelyk mei dizze brief hawwe wy in aktualisearre oersjoch fan de winningsplannen,
dy't in Fryslan in proseduere binne, mei stjoerd. Dat oersjoch hawwe wy yn desimber fan it
ministearje krigen. Fanwegen it krystreses is Os brief yn de twadde wike fan jannewaris oan
PS tastjoerd. Nammers de beantwurding fan deputearre Schrier wie earder al te lezen yn it
ferslach en te hearren op de ludsbestan.

Fraach 2:
Werom hawwe Jo ek gjin proseduerebriefke stjoerd, dat de ant wurden letter komme?

Antwurd fraach 2:
Wy binne it mei jo iens dat dat moatten hie.

Fraach 3:
Hawwe Jo &Wit 27 septimber al neier Ondersyk dien en oerlis han mei SodM oer de frege
ynformaasje? Sa ja wat binne de ynhaldlike t'itkomsten fan dat Ondersyk en dat oerlis?

Antwurd fraach 3:
Yn Os brief fan 9 jannewaris 2018 hawwe wy Jo der oer ynformearre. Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) hat de situaasje Ondersocht en komt derby mei it neikommende. Foar SodM
is der op dit stuit gjin oanlieding cm fierder Ondersyk te dwaan nei de Onderstelling dat boppe
de doer Otgien wurdt by de winning by de Pein. SodM hat fanwegen de soarch fear de
feiligens en sunens foar minsken en miljeu nei de produksje by de Pein sjoen. DerCit hat
bliken dien dat de hjoeddeistige produksje noch binnen de tastiene produksje bliuwt. Fierder
hat SodM mei woegen dat Vermilion yn juny 2016 in winningsplan yntsjinne hat dat yn
proseduere is en mei gauwens ta beslutfoarming liede sil.

Fraach 4:
Op 8 jannewaris 2018 hat der wer in swiere ierdbeving west by Zeerijp. Minister Wiebes hat
nei oanlieding hjirfan sein de winning yn it Grinzer gasfjild `maximaal te willen verminderen'.
Wat betsjut dit fear de gaswinning yn de Ftyske gasfjilden, al dan net mei in jildige
fergunning?

- 2 / 3 - Us merkteken: 01483212



provinsje fryslan
provincie fryslan

Antwurd fraach 4:
Yn Cis brief fan 28 oktober 2015 (skaaimerk 01253864) hawwe wy oanjun dat wy fan
betinken binne dat de ierdgasproduksje id de lytse gasfjilden yn Fryslan wei net ferhege is of
ferhege wurde sil as gefolch fan de situaasje yn GrinsIan. Derby hawwe wy oanjun dat it
produksjenivo fan de lytse gasfjilden op de skaaimerken fan it gasfjild 6fstimd is en ofhinklik
is fan de technyske mooglikheden dy't de string winning-transport-ferwurking biedt. Dizze
gearwurking is opset mei as doel in effisjinte en bedriuwsekonomysk geunstige winning.
Dertroch is der gjin romte om de produksje wezentlik op te fieren. De ierdgasproduksje Ot it
Grinserfjild is dochs wol fan in hiel oare grutte as dy fan de lytse gasfjilden. Derneist docht Ut
de produksjesifers bliken dat it nivo fan de winning ut de lytse fjilden al langere tiid werom
rint. Troch it werombringen fan de produksje yn it Grinserfjild wurdt it belang fan de lytsere
fjilden wol grutter en mooglik dat al bekende fjilden dertroch ynteressanter foar eksploitaasje
wurde. WY geane troch mei it negatyf advisearjen oan de Minister oer it yn gebruk nimmen
fan nije winnings.

Fraach 5:
Kinne wy der op tidigje dat de ant wurden der no binnen fjouwer wiken lizze? Sa nee, werom
net?

Antwurd fraach 5:
Ja.

Mei rju achting,

Deputearre Steaten fan Fryslan,

R.E.

barsitter

iemersma, MBA MOM, sikretaris
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