
De gezamenlijke Friese gemeenten en provincie Fryslân constateren dat er zorgen leven  
onder inwoners en bedrijven in gebieden waar gas- en zoutwinning plaatsvindt. Deze zorgen  
gaan over veiligheid, leefbaarheid en waardebehoud van onroerend goed.

Wij constateren dat:
1. gaswinning de komende jaren onvermijdelijk zal zijn in ons land;
2.  gaswinning langdurig plaatsvindt, omgeven is met onzekerheden en de effecten hiervan  

zich pas na vele jaren openbaren;
3.  er veel aandacht is voor de actuele risico’s in Groningen en daar lessen worden geleerd  

die ook toepasbaar zijn op Fryslân;
4.  zich in Fryslân een groot deel van de Nederlandse kleinere aardgasvelden bevindt en dat  

deze aardgasvelden een belangrijke rol vervullen in het zogenoemde kleine veldenbeleid;
5.  hoewel deze naar aard en schaal minder dan het Groninger veld gaswinning in kleine  

velden ook leidt tot bodemdaling en tevens seismische risico’s met zich meebrengt; 
6. ook zoutwinning resulteert in bodemdaling; 
7.  hierdoor vaker en omvangrijker herstel van infrastructuur en waterhuishoudkundige  

systemen noodzakelijk is dan zonder delfstoffenwinning;
8.  er in onze winningsregio’s sprake is van een groot aantal oude ondiep gefundeerde  

gebouwen welke gevoelig zijn voor bodembeweging;
9. decentrale overheden geen zeggenschap hebben over gas- en zoutwinning;
10.  er in de maatschappij sprake is van een toenemende onrust over de effecten van gas- en  

zoutwinning, het draagvlak afneemt en hier  in de Tweede Kamer ook volop aandacht voor is;
11.  het Rijk de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft overgenomen en  

aangeeft te willen investeren om de acceptatie van mijnbouw in winningsregio’s te verbeteren;
12.  dat de Minister de omkering van bewijslast niet van toepassing wil verklaren voor winnings- 

gebieden buiten Groningen. 

Gelet op deze constateringen vinden wij dat:
• hetRijkendegas-enzoutwinningsbedrijvenvoortvarendendaadkrachtigmetdeze 

constateringen aan de slag moeten en een grotere maatschappelijke betrokkenheid  
moeten tonen, waarbij:

 -  de informatievoorziening over gaswinning, risico’s, effecten en schade-procedures duidelijk,  
begrijpelijk moet zijn en toegankelijk via  één loket/portaal;

 -  leefbaarheid en economische vitaliteit in de winningsbieden op peil moeten blijven en er  
een goede balans moet zijn tussen lusten en lasten in het gebied;

• ereengrotererolmoetzijnvoordelokaleoverheid.

Wij roepen de Kabinetsleden en Tweede Kamerleden op om meer aandacht te hebben voor deze  
zorgen en voortvarend te werken aan het herstel van vertrouwen en draagvlak. Om dit te bewerk- 
stelligen willen wij dat het Rijk de volgende zaken concreet gaat regelen in het belang van de  
inwoners en bedrijven in de winningsgebieden:
• Dewinningsbedrijvenverplichtenom:
 -  nulmetingen van onroerend goed in winningsgebieden uit te voeren met periodieke  

herhalingsmetingen; 
• IndeMijnbouwwet:
 -  de omkering van bewijslast in te voeren voor  mijnbouwschade als gevolg van  gas- en  

zoutwinning voor alle winningsgebieden in Nederland;
 -  decentrale overheden  meer invloed te geven in het voorbereidingstraject voorafgaand  

aan de vergunningverlening voor delfstoffenwinning.
• Inalgemenezin:
 -  concreet per winningsplan een duidelijke balans in de lusten en lasten bestaande uit een  

harde financiële tegemoetkoming voor winningsregio’s af te spreken met vertegenwoordigers 
van belanghebbenden, lokale en regionale overheden.

 -  het verbeteren van de communicatie van betrokken rijksinstanties richting burgers en bedrijven 
in de winningsbieden over onder meer  effecten, risico’s, onzekerheden en monitoring.

Alleen door goede samenwerking van alle betrokken partijen kan er worden gewerkt aan het herstellen 
van vertrouwen en draagvlak van inwoners en bedrijven in de winningsgebieden. Het is een gezamen- 
lijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de leefbaarheid en economische vitaliteit in de  
winningsbieden op peil blijft, zodat het hier nu en in de toekomst goed leven en werken is.
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