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Onderwerp : Gaswinning

Geachte Statenleden,

Uw Staten hebben in de vergadering van 21januari 2015 een motie over gaswinning aange
nomen. Met de aangenomen motie roept u ons op: “krachtig uit te spreken dat wij in Fryslân,
inclusief de Waddeneilanden, onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in onze
bodem willen hebben en daar waar mogelijk te willen stoppen met bestaande boringen, om
dat de risico’s groot en niet te overzien zijn.”.

In aanvulling op deze motie heeft ons college in de vergadering van Provinciale Staten van
18 februari 2015 toegezegd dat wij bij alle vergunningprocedures voor gaswinningen ziens-
wijzen zullen inbrengen. Met deze brief informeren wij u hoe wij invulling geven aan de motie
en de toezegging.

Wij hebben de motie verwerkt in ons Coalitieakkoord, waarin het uitgangspunt is: geen nieu
we gasboringen in Fryslân en omkering van de bewijslast.

De afgelopen periode hebben wij ons standpunt over gaswinning duidelijk kenbaar gemaakt.
De bevoegdheid voor vergunningverlening voor gaswinning en opsporing ligt wettelijk bij het
ministerie van economische zaken. Wij blijven afwijzend adviseren bij nieuwe gaswinnings
vergunningen. Daarnaast blijven wij opkomen voor de provinciale belangen en de belangen
van de Friese burgers en bedrijven, door met alle betrokken partijen in gesprek te blijven.
Uiteraard is ons Coalitieakkoord het uitgangspunt bij de wettelijke advisering op grond van
de Mijnbouwwet. We zullen ons daarbij inzetten voor duidelijke randvoorwaarden, waarmee
aan de zorgen van burgers over veiligheid, leefbaarheid, waardebehoud van onroerend goed
tegemoet kan worden gekomen. Daarmee willen we voorkomen dat burgers achterblijven
met de lasten en ingewikkelde juridische procedures.
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Omkering van bewijslast kan daar wat ons betreft een belangrijke bijdrage aanleveren, van
daar dat we dit principe ook hebben opgenomen in het Coalitieakkoord.

Bij het merendeel van de vergunningprocedures voor gaswinningen worden wij niet recht
streeks in de gelegenheid gesteld om zienswijzen uit te brengen (dit is een taak van ge
meenten). In die gevallen zullen we niet in de lokale belangen treden. Waar we wel een wet
telijke adviesrol hebben zullen wij adviezen blijven uitbrengen conform het Coalitieakkoord. •
In goed overleg met gemeenten en belanghebbenden trekken wij hierin samen op richting
het landelijk bestuur.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. •

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A.
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