
 

 

Commissie vergadering ‘Bestuur’ – d.d. 31-1-2018 - Raadzaal Gemeente Schagen 

Ingesproken tekst – André Groot – Seniorenpartij Schagen 

“Voorzitter, 

Laat ik maar beginnen met de beantwoording op de terechte vragen van de SP waarin het college 

stelt dat bij punt 3 het college geen positie heeft in deze.  

Dit antwoord bevreemd ons en ik zal u uitleggen waarom.  

Dat de gaswinning primair op het grondgebied van Hollands Kroon ligt is natuurlijk de gemeente 

Hollands Kroon als eerste de aangewezen gemeente die te maken heeft met de administratieve 

procedure echter wanneer blijkt uit de stukken dat het effectgebied ook Oudesluis is, en daarmee 

niet het gedeelte Oudesluis wat binnen de gemeente Hollands Kroon ligt, is naar onze mening ook de 

gemeente Schagen partij om afspraken te maken met Vermilion Energy. 

De brief van Vermilion gedateerd 8 november 2017 bevestigd dat en wordt duidelijk aangegeven dat 

binnen de grenzen van uw gemeente (lees gemeente Schagen)  aardgas wordt gewonnen.  

Uit de stukken heb ik niet kunnen opmaken dat er overleg is geweest tussen de gemeente Schagen 

en Hollands Kroon danwel tussen de gemeente Schagen en Vermilion. 

Aangezien we lering moeten trekken uit de dramatische effecten wat zich heeft afgespeeld binnen de 

provincie Groningen en zij daar nog niet van zijn verlost is het naar de mening van de Seniorenpartij 

hoog tijd dat het College nadere afspraken maakt met Vermilion Energy t.a.v. het gehele gebied 

Oudesluis. Helaas ontbreekt een overzicht van de panden die zijn onderworpen aan een 

vooropnamen met uitzondering van een pand aan de Friesebuurt. 

Voorzitter, er zullen afspraken moeten worden gemaakt m.b.t. de vooropname van de huidige staat 

van alle daar aanwezige panden én hoe wordt de schadeafwikkeling geborgd. Immers het 

tegenhouden van de vergunning is reeds een gelopen race omrede op 3 mei 2017 in de 

Staatscourant  

In de brief van Vermilion wordt tevens geschreven dat een aardbeving als gevolg van gaswinning uit 

het gasveld Slootdorp verwaarloosbaar is. Verwaarloosbaar is een fantastisch woord immers je hebt 

het niet uitgesloten. Reden temeer om in actie te komen. 

Wat betreft de voorlichting had e.e.a. ook beter georganiseerd kunnen worden wanneer er overleg 

was geweest met de gemeente Hollands Kroon over de voorlichting. De gemeente Hollands Kroon 

heeft zich natuurlijk alleen beperkt tot haar grondgebied en die inwoners van Oudesluis 

aangeschreven die binnen deze gemeentegrens ligt. Wanneer er overleg was geweest hadden wij als 

gemeente onze inwoners in dat gebied eveneens moeten uitnodigen en had alles gelijktijdig gegaan. 

E.e.a. leidt nu tot ongewenste onrust. 

Wij vragen het college concreet:  

1. Bent u bereid om in contact te treden met Vermilion  

2. Bent u bereid om in overleg te treden met de gemeente Hollands Kroon om gezamenlijk 

hierin op te treden 

3. Het schadeprotocol op te vragen en openbaar te delen met onze inwoners 

4. Vermilion te verzoeken een totale vooropname te laten maken voor het gehele gebied 

Oudesluis.                  Voorzitter tot zover.” 



 

 

Een geschreven reactie van een inwoner/betrokkenen 

 

Beste André, 

Ik heb de video van deze vergadering bekeken en uw reactie over het onderwerp Vermilion 

gaswinning in Slootdorp/Oudesluis gezien/gehoord. 

Daar danken wij u voor, mooi gedaan! 

Wij van de Friesebuurt nr. 3 in Oudesluis hebben als enige eind november 2017  op de alarmknop 

gedrukt en blijft het  tot voor kort erg stil. 

De burgemeester zegt niets te kunnen en het valt allemaal wel mee en geeft geen enkele zekerheid, 

de bewoners zoeken het zelf maar uit.  Ook hoorde ik haar zeggen dat er geen juridische 

mogelijkheden zijn , maar die zijn er wel. 

Wij hebben en nog enkele bewoners van Oudesluis en een aanzienlijk aantal van Hollands Kroon, 

voor 31 januari 2018 een bezwaarschrift ingediend tegen de wijziging instemmingsbesluit 

winningsplan Slootdorp. (zie Staatscourant van 20 december 2017 nr. 74116.) 

Verder weten wij van Mw. Kaya van Economische Zaken, dat de Minister heeft besloten dat 

Vermilion vanaf 1 januari 2018 halfjaarlijks de druk dient te monitoren en te rapporteren. Ook zijn er 

eisen gesteld ten aanzien van de gemiddelde (reservoir) druk.  

Mw. Kaya heeft laten weten dat er een  geactualiseerde winningsplan Slootdorp momenteel via de 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure in behandeling is. In het kader van het ontwerp-

instemmingsbesluit voor het geactualiseerde winningsplan Slootdorp zal het instemmingsbesluit 

gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in de gemeente Hollands Kroon. Te zijner tijd zal 

hiervan een kennisgeving worden gepubliceerd in de Staatscourant en in een lokaal blad in de 

gemeente Hollands Kroon. Een ieder kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een 

zienswijze. Daarnaast is iedereen van harte welkom op de inloopbijeenkomst die in het kader van het 

geactualiseerde winningsplan Slootdorp georganiseerd zal gaan worden. Tijdens deze bijeenkomst 

kunnen er vragen gesteld worden en informatie verkregen worden over de gaswinning Slootdorp en 

de procedure. Medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van Vermilion 

zullen aanwezig zijn.  

Dit bovenstaande geeft ons de gelegenheid ook bezwaar te maken. Tevens is het belangrijk dat de 

Gemeente Schagen zorgt dat zij net als Hollands Kroon partij zijn in dit plan.  

 

 

 

NOTE: 

Dit bericht is niet aangepast/veranderd. Het enige dat wij weg hebben gelaten zijn telefoonnummers 

en emailadressen, dit om de privacy te waarborgen en in overleg met de schrijver van dit bericht. 

Seniorenpartij Schagen  


