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Ûnderwerp : bentwurding skriftlike fragen oer gasbaten foar Fryslân

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlike fragen op grûn tan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 14 juni
2013, beântwurdzje wy as foigt.

Fraach 1:
Is It Kolleezje It mei is iens dat it Ryk It idee fan in part fan de opbringsten fan mynbou
aktiviteiten foar de regio (It fynplakfoardiel) sûnt 2012 searieus oerwaget? Graach in
taljochting.

Antwurd fraach 1:
Wy kinne de strekking fan de antwurden fan de minister yn de Twadde Keamer op fragen oer
gasbaten fan Agnes Mulder (CDA) oer it iitstel foar in gasfûns (14 desimber 2012) net alhiel
oersjen. Op grûn fan de antwurden fan de minister steile wy fôst dat de minister it ûnderwerp
yngeand oppakt hat. No is it wichtich hokker iitstellen de minister dwaan sil yn it brief dat oan
de Twadde Keamer tasein is. Wy hawwe fan EZ begrepen dat de brief opkeard is troch oare
driuwende dossiers as skalygas en ierdbevings yn Grinslân. Wy hâlde dat goed yn de gaten
en sjogge mei niget nei it brief it.

Fraach 2:
It Ryk is dwaande mei ütstellen foar in ‘gasrotonde’ en hat dêrfoar in wurkgroep ynsteld. Is of
hat de provinsje Fryslân dêr ek mei anneks west? Sa ja, wat binne dêrfan de i1tkomsten? Sa
nee, wêrom net?

- 1 / 2 - Üs merkteken: 01064067



provinsje fryslân
provincie fryslân b

Antwurd fraach 2:
Nee, de provinsje hat net behelle West by de wurkgroep yn it ramt fan de gasrotonde1.It hoe
en wat is ûs net bekend.

Fraach 3:
Wat is de stân fan saken mei de lobby foar in rjochtfeardich part fan de mynbou-opbringsten
foarde regio?

Antwurd fraach 3:
Sawol de minister as de Twadde Keamerpartijen as ek de bedriuwen dy’t yn Fryslân aktyf
binne, binne op ‘e hichte fan ûs winsk om mear ierdgasbaten beskikber te krijen foar de regio
dêr’t gas wûn wurdt. Wy wize dêr geregeldwei op en sjogge dat der hieltyd mear omtinken
foar dat ûnderwerp komt.

Fraach 4:
Hat It Kolleezje kontakt mei de kollega’s yn Grinslân om meiinoar te wurkjen oan goede
skeafergoeding, opbringsten foar de regio en It foarkommen fan ierdbevings? Graach in tal
jochting op proses en resultaten.

Antwurd fraach 4:
Wij hawwe kontakt mei de kollega’s yn Grinslân. It kontakt sit noch yn in ferkennende faze en
hat noch net ta konkrete resultaten laat.

Mei rju achtinge,

foar dizze 0. Bijlsma, loko-sekretaris

1 De term ‘Gasrotonde’ is een containerbegrip en ao,it op een streven om Nederland te positioneren als
gasproductie land, gastransport land, gasopslag lafd en land met grote kennis en innovatiekracht op het gebied
van gas. Al deze elementen zijn en worden binnen de gasrotonde strategie bekeken en in kaart gebracht. Het
onderdeel ‘maatschappelijke acceptatie gaswinning’ valt onder gasproductie.
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fan Fryslân,

drs. A.J. van den Berg, sekretaris
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