Stand van zaken m.b.t. het voornemen tot gaswinning door Vermilion
Op 14 mei jl. vond een informatiebijeenkomst plaats in Dorpshuis De Brêge voor inwoners van Oosterzee
en De Trije Doarpen m.b.t. het voornemen tot gaswinning in en om het Tjeukemeer door het
internationale bedrijf Vermilion. De bijeenkomst was georganiseerd door de belangen behartigende
partijen Stichting Tegengas, Gaswinning zonder Kater, Plaatselijk Belang Oosterzee en Plaatselijk Belang
De Trije Doarpen.
Nadat het een paar jaar rustig is geweest van de kant van Vermilion, is het bedrijf in 2012 weer actief
geworden m.b.t. het voornemen tot gaswinning. De belangen behartigende partijen zijn gelijk in actie
gekomen. Inmiddels hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden met o.a. Vermilion en de
fusiegemeente in oprichting De Friese Meren en op 14 mei gaf Stichting Tegengas informatie over de
huidige stand van zaken.
Tot nu toe heeft Vermilion nog geen officiële aanvraag gedaan m.b.t. proefboringen en exploitatie. Echter
we houden er rekening mee dat die aanvraag op korte termijn kan komen.
Wat voor ons als inwoners van groot belang is, is de vraag wat kunnen de gevolgen zijn van gaswinning.
Waar moeten wij rekening mee houden en wie betaalt dan de schade. Maar ook al tijdens de
proefboringen in Delfstrahuizen en Follega kan schade ontstaan o.a. door het transport van de boortoren
en ander voor de boring benodigd materieel. Tot nu toe hebben de belangen behartigende organisaties
kunnen voorkomen dat Vermilion de plannen doorzet op hun voorwaarden.
Wat betreft de voorwaarden, vinden de belangen behartigende partijen het van groot belang dat voor de
bewoners van het gebied, de mogelijke schade ordentelijk financieel wordt gecompenseerd. Dat is niet
alleen bouwkundige schade aan woningen, scheuren, verzakkingen (reparatie per woning vele duizenden
euro’s) maar ook de waardedaling van de woningen in gaswinningsgebieden. De zogenaamde planschade
(daling van waarde door wijziging van het huidige bestemmingsplan), een gemeentelijke
bestemmingsplanwijziging die noodzakelijk is om boring mogelijk te maken.
De huidige situatie is dat bewoners die schade krijgen, moeten aantonen dat de schade veroorzaakt is
door gasboring en of gaswinning. De belangen behartigende partijen willen de bewijslast omkeren:
Vermilion moet aantonen dat de schade niet is veroorzaakt door proefboringen en gaswinning.
Tevens willen de belangen behartigende partijen, waarin zij worden gesteund door het College van
Burgemeester en Wethouders van de fusiegemeente in oprichting De Friese Meren, vóór de boringen
Vermilion verplichten een zogenaamde nulmeting uit te voeren, waarbij van iedere woning en gebouw
wordt vastgelegd wat de bouwkundige status is zodat achteraf de daling van de bodem en de opgetreden
schade aantoonbaar zijn.
De in de, bijna volle gymnastiekzaal van Dorpshuis De Brêge, aanwezige bewoners schaarden zich zonder
uitzondering achter de uitgangspunten van de belangen behartigende partijen. Steun werd niet alleen
gegeven in woorden, maar op 14 mei zijn veel inwoners donateur geworden van Stichting Tegengas.
Deze partij schakelt gelijk juridische hulp in als de aanvraag door Vermilion wordt ingediend. Tevens heeft
Stichting Tegengas een website gemaakt waar inwoners informatie kunnen vinden. Deze website staat
hieronder vermeld.
Mogen wij op uw steun rekenen?
Donateurs zijn hard nodig. Langs deze weg doen wij dan ook een oproep om donateur te worden.

U kunt ervoor kiezen om een eenmalige donatie te doen met een minimum van € 25,00 op
NL 15 RABO 0153 4456 37 ten name van Stichting Tegengas Tjeukemeer.

Ook is het mogelijk om via automatische incasso een bijdrage te doen. Op de website van
Stichting Tegengas bij ´contact´ kunt u middels een formulier aangeven dat u graag via
automatische incasso uw bijdrage wilt doen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Zie voor meer informatie op www.tegengastjeukemeer.nl

Vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Oosterzee
Plaatselijk Belang De Trije Doarpen

