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Gericht aan GS/gedeputeerde Geacht college,  
 

 In de regionale pers zijn de afgelopen week 
verschillende berichten verschenen over de door 
ministerie van EZK verleende vergunning (concessie) 
voor de winning van gas in het winningsgebied 
Gorredijk. Het wordt hierdoor mogelijk om tot 2039 
binnen dit gebied nieuwe gaswinningen te beginnen en 
de vergunningen voor bestaande winningen te 
verlengen Bewoners zijn hierover niet of nauwelijks 
geïnformeerd en er wederom veel onrust ontstaan bij de 
bewoners. Wij hebben begrepen dat de Provincie 
bezwaar zal aantekenen tegen de concessieverlenging. 
 
De fracties van GrienLinks, FNP, PvdA, SP, D66 en 
PvdD willen hierover de volgende vragen stellen: 

 

Vragen 1. Hoe heeft de informatievoorziening vanuit het 

ministerie van EZK en de initiatiefnemer, 

Vermilion Energy naar de bewoners – en ook 

naar de provincie - over deze vergunning 

plaatsgevonden? 

2. Bent u met ons eens dat informatievoorziening 

over concessieverlening voor gaswinning en 

andere mijnbouwactiviteiten in het algemeen 

uiterst zorgvuldig moet plaatsvinden en de 

huidige procedures zoals beschreven in de 

Mijnbouwwet niet bijdragen aan vertrouwen in 

de overheid? 

3. Deelt u de mening dat de effecten van de 

winningen in beeld worden gebracht door 

informatie die door de initiatiefnemer, in dit geval 

Vermilion Energy, zelf worden aangeleverd en 

dat er bij bewoners  gerede twijfels bestaan of 

deze op een objectieve wijze informatie 

beschikbaar komt, Hierbij geldt WC-eend 

adviseert WC-eend; 

4. Bent u bereid deze zorgen in het door GS in te 

dienen bezwaarschrift (voor 2 maart 2021) op te 

nemen en daarin aan te geven dat de gevolgen 

van het verlengen van de concessie niet op een 

van de overheid te verwachten wijze met de 

betrokkenen zijn gecommuniceerd en de 

bezwaren van de betrokkenen niet bij de 

besluitvorming zijn of konden worden 

meegenomen, alsmede er bij de initiatiefnemer 



en de minister van EKZ op aan te dringen dat de 

informatievoorziening rond de (verlenging) van 

concessies en gaswinlocaties te verbeteren? 

 

 

Indiener GrienLinks                            Jochem Knol 
FNP                                      Wopke Veenstra 
PvdA                                     Hetty Janssen 
SP                                         Hanneke Goede 
PvdD                                     Menno Brouwer 
D66                                       Romke de Jong 
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