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Achte hear Bijlsma,

Jo skriftiike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Regiemint fan Carder, ynkommen op 28
novimber 2014 beântwurdzje wy as foigt.

Fraach 1:
Wiene DS al foar de bedoelde gearkomste yn Seisbierrum op de hichte fan de iitkomsten fan
It ûndersyk troch Vermilion? Wiene DS of de amt/ike tsjinst oanwêzich by dizze gelegenheid?

Antwurd fraach 1:
Foarôfgeand oan de publike presintaasje binne de deputearren Kramer en Poepjes, mei
amtiike stipe, ynformearre oer de ûndersyksresuitaten troch Vermilion Cii & Gas
Netheriands. Dat is dien mei it fersyk fan Vermilion om alhielendal fertroulik mei de beskikber
stelde ynformaasje om te gean, soks mei it each op de noch rinnende formele proseduere by
de Minister en Twadde Keamer en it belang fan de streek. Tongersdei 21 novimber 2014 hat
Verm ilion de itkomsten yn de bestjoerskommisje Frjentsjerteradiel-Harns presintearre, soks
yn bywêzigens fan in ôfdielingshaad fan de provinsje. De jûns hat Vermilion deselde
presintaasje en taijochting jûn oan foar dat doel ûtnoege grûneigners en omwenners. De
bestjoerskommisje Frjentsjerteradiei-Harns wie dêr ek by as ferantwurdiike foar de itfiering
fan it Ynrjochtingspian. De provinsje hanneiet as opdrachtjouwer foar de bestjoerskommisje
— en is dêr sels gjin lid fan — en wie om dy reden bewust net op de ynformaasjejûn
oanwêzich.
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Fraach 2:
Sa ja, wêrom binne PS dan net noege of daliks troch jo op de hichte steld fan de feiten, iimI
wittende hoe gefoelich de boaiemdelgong leit? De Steaten hawwe It nijs no iit de krante tE

fernimme moatten.

Antwurd fraach 2: Ip)

Vermilion is ferantwurdlik foar de gefolgen fan It grûnsakjen as gefoich fan de gaswinning.
Op grûn fan dy ferantwurdlikens hat Vermilion de foarstap nommen om in
ynformaasjegearkomste te hâlden. Vermilion fûn it dêrby fan it grutste belang om de
grûneigners en omwenners goed en sekuer te ynformearjen. Lykas by It beântwurdzjen fan
fraach 1 al oanjûn is, wiene de oanbelangjende oerheden yn it foar al troch Vermilion •
bypraat. Krekt fanwegen it gefoelige karakter, de sekuerens en it tefoaren kommen fan
ûnrêst hat Vermilion foar dy oanpak keazen. Yn It belang dêrfan hawwe wy harren dêryn
folge, mar dat skuort net ût dat wy it wichtich achtsje dat PS sekuer ynformearre wurde moat.
Om PS te stypjen by t lêzen en begripen fan de ûndersyksresultaten hawwe wy nei It
iepenbier wurden fan It rapport en nei It reekommen fan de taljochtsjende dokuminten (FAQ
en presintaasje), dy mei in begeliedend brief nei alle Steateleden stjoerd. Dat hat efkes tiid
koste.

Fraach 3:
Wollejo iis fuortendaliks alle relevante ynformaasje takomme litte?

Antwurd fraach 3:
Wy hawwe mei ûs brief fan 9 desimber 2014 It ûndersyksrapport, de presintaasje en in list
mei fragen en antwurden nei alle Steateleden stjoerd.

Fraach 4:
Kinne jo al oanjaan wat de geto/gen binne fan de fierdere lokale boaiemdelgong oant yn de
t/ere takomst? Graach dêrby yn elk getal omtinken foar de tolgjende aspekten: getolgen foar
de wetterhiishâlding, de /ânbou (fersilting grûnwetter, poatjierappe/tylt), fersakking fan
gebouwen en ynfrastruktuer, It rinnende Gebietsûntwikkelingsplan Frjentsjerteradie/-Harns.

Antwurd fraach 4:
It is dûdlik dat it grûnsakjen gefolgen hat foar it behearskjen fan de wetterhûshâlding en de
lânbou yn it oanbelangjend gebiet. Wat no krekt de gefolgen binne en hokker
ophelpmaatregels fanneden binne, sil ûndersyk ûtwize moatte. Dêr binne Vermilion en it
Wetterskip al in skoft oer yn petear en wurdt der ûndersyk dien. As It heal kin, dan sil by It
ûntwerp en titf lering fan de oanfoljende maatregels oansluting socht wurde by de maatregels
fan It Ynrjochtingsplan Frjentsjerteradiel-Harns. Dat ûndersyk en de needsaaklike
(oanfoljende) ophelpmaatregels binne foar rekken fan Vermilion.
Vermilion hat de ferwachting ûtsprutsen dat It grûnsakjen gun skea oan gebouwen
teweibringe sil. As boargers dôr fragen oer hawwe of skea tinke te hawwen, dan kinne hja
harren by Vermilion melde.
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Fraach 5:
a. Wolle jo alle war dwaan om de monitoaring gegevens foar elkenien iepenbier te krijen?
b. Wolle jo alle war dwaan om n4ie rekkenmodellen foar de takomstige delgong op dit plak 1 1
en ûnôfhinklike deskundigenrapporten iepenbier te krijen yn ferbân mei in lykweardige kâns
foarpartikulieren om mei sukses har skea te klemen?
c. Wurde der no ek nije rekkenmodellen makke foar de oare delgongsgebieten yn NW
Fryslân?

(.1)
Antwurd fraach 5:
a. De Mynbouwet en -regeljouwing leit mynboubedriuwen mjit- en rapportaazjeferplichtings
op. Mynboubedriuwen moatte alle jierren in mjitplan oan it Steatstafersjoch op de Minen •
(Staatstoezicht op de Mijnen, SodM) foarlizze. Nei ynstimming fan de Ynspekteur-generaal
fan de Minen wurde dy plannen itfierd. Dy rapporten, mjitregisters en mjittings dy’t dêrtit
fuortkomme, moatte by SodM yntjsinne wurde. Dy tsjinst stiet der noed fan dat de
dokuminten iepenbier makke wurde f ja it webstee NL Dlie- en Gasportaal
(http://wwwnlog.nI/nh/home/NLOGPortaLhtmI). Yn it kontrakt dat by it Ynrjochtingsplan
Frjentsjerteradiel-Harns heart, tusken oerheden en Vermilion, binne ek mjit- en
rapportaazjeferplichtings fëstlein. Dêrby is by de wetlike ferplichtings oansletten. As jo of
boargers fragen hawwe oer dy ynformaasje of tsjin problemen oanrinne by it beskikber krijen
fan ynformaasje, dan wolle wy dôr graach by helpe.
b. It ûndersyksrapport Harlingen Subsidence Study fan Vermilion is toar elkenien iepenbier
en yn te laden f ja it webstee NL Dlie- en Gasportaal. Yn it rapport steane de ûtgongspunten
en de foarmjouwing fan it 3D-model beskreaun dêr’t de prognoazes foar it grûnsakjen grûn
yn hawwe. Wy ferwachtsje dat Vermilion ek yn ‘e takomst meiwurkje sil oan it frijjaan fan
mjitdata. Wy sille der ek yn ‘e takomst lykwols kritysk nei sjen dat de oanbelangjende partijen
goed ynformearre wurde en satolle mooglik deselde ynformaasje ta harren foldwaan hawwe.
c. It gasfjild Harns is in gasfjild dat unyk is foar Nederlân. It nij ûntwikkele 3D-model dêr’t
de prognoazes foar it grûnsakjen no mei berekkkene wurde, kin dan ek allinnich op dat fjild
tapast wurde. Op grûn fan fuortgongskontrôle fan it grûnsakjen yn de regio Noardwest
Fryslân geane de mynboubedriuwen nei oft de prognoazes bysteld wurde moatte. Ut
neifraach by SodM hat iis bliken dien dat der gjin oanlieding is foar it oanpassen fan de
prognoazemodellen foar de oare gebieten yn de regio Noardwest-Fryslân dêr’t de grûn
sakket.

Fraach 6:
Oangeande de nije skeakommisje:
a. krijt dizze kommisje de beskikking oer alle mjitgegevens?
b. wat wurdt It foech fan sa’n kommisje en hoe sil men ta besluten of advizen komme?
c. Hoe ûnôfhinklik wurdt dizze kommisje? Komt der ek in fertsjintwurdiger fan de

provinsjale of gemeentelike oerheid yn?

Ear’t wy jo fragen oer de skeakommisje beântwurdzje, earst yn it koart in taljochting dêroer.
Provinsje, Wetterskip en Vermilion wurkje oan in oerienkomst grûnsakjen foar de
gaswinnings fan Vermilion. Dat wurdt in soartgelikense oerienkomst as dy tusken provinsje,
Wetterskip en de NAM yn 2006 sletten is. Wy stjoere derop oan dat de oerien komst foar
Vermilion yn it earste fearnsjier fan 2015 ûndertekene wurde kin. De ttfiering fan dy
oerienkomst wurdt ûnderbrocht by de al wurkjende Kommisje Grûnsakjen Ierdgaswinning
Fryslân, krekt as de oerienkomst dy’t mei de NAM sletten is. Der wurdt dus gjin nije
kommisje ynsteld.
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Antwurd fraach 6:
a. De Kommisje Grûnsakjen lerdgaswinning Fryslân (hjirnei: Kommisje) hat alle
ynformaasje ta syn foldwaan lykas by de beântwurding fan fraach 5 neamd is en kin tE
selsstannich beslute dat oanfoljend ûndersyk fanneden is. Boppedat wurdt Vermilion
ferplichte om de safolle tiid ûndersyk te dwaan en dêr oan de Kommisje ferslach oer tit te
bringen. Dy ynformaasje is ek foar elkenien iepenbier.
b. De taak fan de Kommisje is advys titbringe oer maatregels dy’t skea troch grûnsakjen
tefoaren komme moatte en fierder oer de kosten foar it ferhelpen fan skea dy’t ûnderwilen
ûntstien is. Njonken de eigen saakkundigens kin de Kommisje beslute om eksterne
spesjalisten by de advisearring te beheljen. It komt der koartsein op del dat der, nei de
beoardieling en it ûndersyk fan de skeafoardering, beslttfoarming wêze sil oer de
rjochtfeardigens fan de foardering. Dy beslttfoarming moat ienriedich wêze (unanimiteit). As
de Kommisje lykwols net ta oerienstimming komt, dan foarsjocht de Oerienkomst dêryn. Yn
dy gefallen nimt it ûnôfhinklik Kolleezje de foegen fan de Kom misje oer en sil dan ek in
besktoarming oernimme.
c. De Kommisje bestiet ût fjouwer saakkundigen. De leden dêrfan binne troch de provinsje,
it Wetterskip en de NAM beneamd. De oerheden hawwe beide ien lid beneamd en de NAM
twa. Lykas hjirboppe oanjûn sil de itfiering fan de oerienkomst grûnsakjen foar Vermilion by
de Kommisje ûnderbrocht wurde. Der is ôfpraat dat de Kommisje yn de besteande
gearstalling yn funksje bliuwe sil, sadat Vermilion gun nije leden beneame sil. Foardiel dêrfan
is dat der ien Kommisje is foar alle gaswinnings yn Fryslân.
Yn de Oerienkomst binne bepalings opnommen oer de gearstalling, wurkwize en
beslitfoarming troch de Kommisje en it Kolleezje. Alhoewol’t de leden fan de Kommisje wol
troch de partijen beneamd binne, fertsjintwurdigje hja dy net. Dan de (trije) leden fan it
Kolleezje binne betingsten ferbûn, soks om de ûnôfhinklikens te garandearjen.

Fraach 7:
Wat docht It Kolleezje fan DS no as bliken docht dat de plannen foar de wetterhi2shâIding, de
gebietsûntwikkeling en de finansjele berekkeningen dy’t dêr ûnder lizze net langer adekwaat
binne?

Antwurd fraach 7:
Alhoewol’t dat noch ûndersocht en titwurke wurde moat, hawwe wy al wol fan de
bestjoerskommisje Frjentsjerteradiel-Harns begrepen dat soks net al te grutte problemen yn
de ttfiering opsmite sil. Foar de ekstra maatregels jildt dat, as it heal kin, by de itfiering fan it
Ynrjochtingsplan oanheakke wurdt. Vermilion en de oanbelangjende oerheden hawwe foar
de tittiering en finansiering fan it Ynrjochtingsplan ôfspraken makke en dêr in kontrakt oer
sletten. Dat de grûn noch mear ynsakke is, wat no fêststeld is, wurdt net troch dat kontrakt
dutsen. De kosten dêrmei anneks komme op grûn fan it Boargerlik Wetboek foar rekken fan
Vermilion. Lykas by de beântwurding fan fraach 6 al taljochte is, wurdt de beoardieling en de
ôfhanneling fan de ekstra skea by de Kommisje Grûnsakjen lerdgaswinning Fryslân
ûnderbrocht.
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Fraach 8:
Hoe tinke jo de streek en Provinsjale Steaten by It ferfoich te belûken?

Antwurd fraach 8:
Wy sille derop tasjen dat Vermilion, as ferantwurdlike foar de gefolgen fan de eigen
bedriuwsaktiviteiten, belanghawwers op passende wize behellet by en ynformearret oer de
gefolgen fan it grûnsakjen en de opheipmaatregels. Mei it each op de nauwe gearhing mei
de ttf lering fan it Ynrjochtingsplan, hat t lykwols de pree en sIit, as it heal kin, oan by de
wurkwize en kommunikaasjeaktiviteiten fan de bestjoerskommisje Frjentsjerteradiel-Harns.
Wy tidigje derop dat de bestjoerskommisje tasjen sil op de gearhing en noed stean sil fan de
belutsenens fan de belanghawwers en fan de ynformaasjefoarsjenning oan harren. Dat
skuort lykwols net ût dat wy dat tige sekuer yn ‘e gaten hâlde.
Wy sille jo, as dêr oanlieding foar is, ynformearje oer de ûntwikkelings fan it grûnsakjen troch
it gasfjild Harns en de fuortgong fan it ferhelpen fan de skea.

Mei nu achtinge,

Steaten fan Fryslân,

Berg, siktaris
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