
 
 
 
SKRIFTLIKE FRAGEN, op grûn fan Kêst 39 Reglemint fan Oarder 
 
Rjochte oan DS / lid DS 
 
 

Poepjes 
 
Lobby kompensaasje skea gaswinning en gasbaten 
 

Ynliedende taljochting 
(fakultatyf) 

Op 18 jannewaris 2012 binne der yn de Earste Keamer troch de 
OSF fragen steld oer de gasbaten (antwurd minister Verhagen 
21 febrewaris 2012). 
 
Op 25 jannewaris 2012 hawwe PVV, FNP, PvdA, CDA en FK it 
Kolleezje fan DS ynterpelleard oer de kwestje fan de gasbaten. 
Mei de stimmen fan de ChristenUnie krige in moasje royale stipe 
yn de Steaten, dy’t útspruts dat in finansjele kompensaasje of 
oandiel yn de gasbaten foar de regio dêr’t de gaswinning 
plakfynt rjochtfeardige is. 
It Kolleezje hat dêrop tasein dat hja graach in lobby fiere foar it 
ûnderwerp fan de moasje. 
 
Op 25 jannewaris 2013 berjochtet minister Kamp yn in brief oan 
de Twadde Keamer  de resultaten fan in ûndersyk nei de 
ierdbevings troch de gaswinning yn Grinslân. Nei oanlieding 
hjirfan reservearret de NAM 100 mln ekstra foar it previntyf 
fersterkjen fan huzen en gebouwen yn it gaswingebiet, omdat 
ferwachte wurdt dat de ierdskoddings yn de takomst slimmer 
wurde en der mear skea ûntstean kin. 
 
Ek yn Fryslân fynt der gaswinning troch de NAM en oare 
maatskippijen plak. Hjir is lykas yn Grinslân sprake fan skea 
troch boaiemdelgong en in feroarjende wetterhúshâlding troch 
de winning. De NAM hat de skea yn Fryslân ek erkend en 
betellet hjir ek al kompensaasje foar de skea lykas yn 
Dongeradiel en Tytsjerksteradiel en oan it Wetterskip. 
 
Minister Kamp sil nije wike nei Grinslân ta om oer de ûntsteane 
sitewaasje te praten mei de regio. 
 
 
 

Fraach / fragen 
 
 

1. Is it Kolleezje fan DS mei ús fan betinken dat it petear mei 
Minister Kamp nije wike útsoarte in goede gelegenheid is om de 
lobby oer de rjochtfeardige finansjele kompensaasje foar de 
gaswinning foar ús regio te fieren? 
 
2. Is it Kolleezje fan DS útnoege foar dit oerlis? 
 
3. Sa nee, is it Kolleezje dan ree om alle war te dwaan om as 
gasprodusearjende provinsje ek by it oerlis oan te skowen? Is it 
faaks saak om hjir mei alle trije Noardlike provinsjes op te lûken? 



 
4. Is it Kolleezje it mei ús iens en ree om it argumint yn te 
bringen dat it net útmakket yn hokker provinsje de NAM it gas 
krekt wint, krekt omdat der oeral sprake is fan skea troch 
boaiemdelgong en feroarjende wetterhúshâlding, en dat it foar 
de skea prinsipieel net útmakket oft dy troch ienmalige insidinten 
lykas ierdbevings ûntstiet, of troch de stadige en ûnomkearbere 
ynfloed fan de boaiemdelgong en de feroarjende 
wetterhúshâlding? 
 
5. Is it Kolleezje it ek mei ús iens dat dit net allinnich de NAM 
oangiet mar dat it Ryk alle mynboumaatskippijen en de 
ierdbevings en boaiemdelgong troch gas- en sâltwinning en oare 
djippe winningen juridysk en kwa skea op deselde wize 
behannelje moat? 
 
6. Is it Kolleezje ree om yn dit ramt de omkearde bewiislest yn de 
Mynbouwet foar boargers dy’t skea hawwe op’e nij op it aljemint 
te bringen? 
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