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Laat Fryslân Niet Zakken in het schademoeras van gaswinning! 
 
In de Friese gemeenschap is al langere tijd grote onrust over plannen voor nieuwe, meer of langere gaswinning 
vanuit de Friese gasvelden. Centraal geluid in dit brede verzet: zorgen over veiligheid en het ontbreken van een 
goede schaderegeling. In het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning heeft u de Tweede Kamer 
opgeroepen om de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade als gevolg van gas- en 
zoutwinning voor alle winningsgebieden in Nederland. Recent heeft Minister Wiebes een schaderegeling voor de 
kleine gasvelden voorgesteld. Dit voorstel wordt  op donderdag 6 februari besproken in de Tweede kamer. Wij 
vragen u met klem om uw invloed aan te wenden om dit voorstel af te wijzen en aan te dringen op een betere 
regeling.  Dit voorstel is niet in het belang van de inwoners van Friesland en is niet conform uw verzoek in het 
manifest. De ‘omgekeerde bewijslast’  zoals in Groningen geldt is geschrapt. De regeling is uitgekleed, creëert 
rechtsongelijkheid tussen Groningers en omwonenden van kleine gasvelden en belast gedupeerden met een 
bureaucratische rompslomp.  
 
Schade door gaswinning is een ramp 
Schade door gaswinning is zeer ingrijpend. Het maakt niet uit of je inwoner bent in Nij Beets of in Loppersum. 
Schade kan in vele vormen komen: mentale schade door zorgen, schade aan bodem, water en natuur door 
lekkende putten en injectie van gaswinchemicaliën en schade aan woningen en infrastructuur door 
bodemdaling, bevingen en trillingen.  Schade grijpt direct in op het welzijn van mensen, op de veilige thuisbasis 
en heeft grote impact op het dagelijks bestaan.  
 
Schade is ook reëel 
Dat er schade komt is een gegeven. Vaak echter manifesteert schade zich pas jaren later.  Bevingen hebben zich 
eerder voorgedaan bij de kleine gasvelden, zoals bijvoorbeeld een beving van 2.0 op de schaal van Richter bij het 
Drentse Dalen, 2.8 in het Friese De Hoeve en een beving van 2.5 bij Warder in Noord-Holland. Voor een actuele 
aanvraag voor meer gaswinning in de Gemeente Smallingerland heeft gaswinner Vermilion aangegeven dat er 
42% kans is op bevingen. Deze bevingen kunnen maximaal 2,8 zijn op de Schaal van Richter is de 
inschatting.  Een beving van 1.8 leidt al tot schade aan huizen, omdat gasbevingen ondiep zijn in relatie tot 
natuurlijke bevingen. 
 
Ontoereikend schadeprotocol 
Schade verdient een snelle en goede afhandeling. De omgekeerde bewijslastregeling geeft Friese inwoners dat 
comfort. En voorkomt dat inwoners in het moedeloze schademoeras belanden. Het moeras waarin naar elkaar 
wordt gewezen. Komt het door gas- of zoutwinning, door slecht onderhoud of bijvoorbeeld door daling van de 
veenweiden?  In een gebied waar meerdere bodemdalingsfactoren spelen is het voorgestelde huidige protocol, 
waarin de omgekeerde bewijslastregeling niet is opgenomen, niet toereikend.  
 
Geen vertrouwen 
Gas winnen vanuit de kleine gasvelden kan veilig houdt het Ministere van EZK  bezwaarmakers keer op keer 
voor. Dat werd destijds ook gezegd over Groningen.  Inwoners en overheden vertrouwen het niet. 
Zo veranderde de gemeente Smallingerland een bestemmingsplan om gaswinning onmogelijk te maken op hun 
grondgebied. Als reden geeft de gemeente aan te willen staan voor de veiligheid van haar bewoners. Groot 
onderzoek in november 2018 van de vier Noordelijke omroepen onderstrepen onze zorgen.  Officiële gegevens 
en rapporten over mijnbouw in ons land blijken vol met fouten te zitten. Risico’s worden verkleind, 
gasproducties te laag ingeschat,  milieuvergunningen niet aangevraagd. Ook blijken velden  versneld leeggehaald 
te worden. Dat leidt tot grotere risico's op het gebied van bodemdaling en tot milieuschade. 
Gaswinner Vermilion Energy is al enkele malen juridisch en/of bestuurlijk op de vingers getikt inzake 
ontbrekende vergunningen, overschrijden van geluidsnormen en overschrijden van winningshoeveelheden. 
Deze praktijken schaden het vertrouwen. 
 
Gemiste kans EZK 
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat de kans om vertrouwen terug te winnen liggen. Als 
gaswinning veilig kan, zoals zij stellen, waarom moet dan zoveel moeite gedaan worden om ook voor de rest van 
het land een omgekeerde bewijslastregeling te krijgen. Deze opstelling vergroot het wantrouwen. Ook het  



Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband tussen alle provincies in Nederland, geeft aan  
teleurgesteld te zijn in het voorgestelde schadeprotocol.   
 
Gaswinning in Friesland 
In Fryslân zijn bijna 70 kleine gasvelden. Een aantal velden liggen dicht bij elkaar en/of overlappen en vormen 
samen een groot gasveld. Een groot deel van de velden is in productie. Ondanks de belofte van Minister Wiebes 
dat gaswinning wordt afgebouwd zijn er in Friesland diverse initiatieven voor nieuwe, meer of langere 
gaswinning. Gaswinner Vermilion is erg actief in Friesland en verwacht over 2019 een record te halen (zie foto). 
Dit is een tegenstrijdig signaal en bedreigt het draagvlak voor verduurzaming. Er is breed maatschappelijk verzet 
tegen deze plannen. Het verzet uit zich in rechtszaken, petities,  handtekeningen, manifestaties, zienswijzen, 
hoorzittingen enzovoorts. Een deel van de zorgen komt voort uit het ontbreken van een goed schadeprotocol. 
Eind vorig jaar nam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar jaarvergadering een motie aan 
waarin zij pleit voor invoering van de omgekeerde bewijslastregeling. Ook topman Theodor Kockelkoren van het 
Staatstoezicht op de Mijnen  pleitte vorig jaar voor toepassing van de omgekeerde bewijslast in andere 
provincies dan Groningen waar meerdere ondergrondse activiteiten tegelijk plaatsvinden. In haar voorstel legt 
het Ministerie van EZK deze signalen echter naast zich neer. Wij roepen u op om hier werk van te maken en te 
sturen op een regeling die toekomstige  Friese gedupeerden helpt in plaats van belast. 
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