
Notulen Openbare Jaarvergadering Skoatterwâld 
 
Datum: 9 februari 2017 
Aanwezig vanuit 
wijkraad: 

Greet Pels (aftredend voorzitter), Anja van Wijk (penningmeester), Sandra 
Jakovljevic, Herbert Kemme (kandidaat wijkraadlid), Cihan Sevince (kandidaat 
wijkraadlid), Marike Hettinga (notulist) 

Aanwezige 
bewoners: 

ongeveer 100 aanwezigen, zie bijlage 

 
 

1. Welkom en opening van de vergadering 
Greet Pels heet iedereen welkom met een speciaal welkom voor de vertegenwoordigers van 
de gemeente , de gemeenteraad en wethouder Coby van der Laan.  
De nieuwe (kandidaat)raadsleden Heert en Cihan stellen zich voor en Greet stelt de zittende 
wijkraadsleden voor. 
Mededeling namens de politie: Skoatterwâld krijgt weer een eigen wijkagent. 
 
 
2. Jaarverslag 2016  
Het jaarverslag 2016 is beschikbaar via de website van de wijkraad en er liggen geprinte 
exemplaren bij de vergadering. 
Greet licht het jaarverslag toe, er zijn geen vragen of opmerkingen over. 
 
 
3. Financieel verslag 2016 
Penningmeester Anja deelt de financiële verslagen uit en geeft een toelichting op de cijfers 
van 2016. 
Vragen vanuit de zaal: 
- welke inkomsten heeft de wijkraad? 

o Anja: de Skoaterakker en de Trimloop hadden inkomsten, die staan vermeld. De 
wijkraad heeft in 2016 geen subsidie aangevraagd bij de gemeente vanwege het 
aanwezige vermogen. 

Hans Koekkoek heeft dit jaar de kascontrole uitgevoerd en heeft drie opmerkingen: 
- hij wil het graag volgend jaar nog een keer doen, maar graag met een tweede persoon 

erbij 
- hopelijk blijft deze penningmeester nog een paar jaar 
- penningmeester heeft het keurig gedaan en daarom is het voorstel om haar decharge te 

verlenen 
Het decharge wordt onder applaus verleend. 
 
Anja vraagt om nieuwe leden voor de kascommissie naast dhr Koekkoek. Er melden zich 
twee aanwezigen.  
 
 
4.  Bespreking van de plannen voor 2017   
Greet licht de plannen voor de vaste activiteiten toe. Komend jaar wordt er ook weer een 
trimloop georganiseerd. 
Anne Pol licht de Zomeravondwandelingen toe. Hij is hier een aantal jaar geleden mee 
begonnen op kleine schaal. In 2017 staat er weer een wandeling gepland in juli. Dit is een erg 
leuke wandeling waarbij je de wijk een keer vanaf een andere kant ontdekt en ook leert hoe 
het groenbeheer gebeurt. 
 



Greet leest een brief voor van een wijkbewoner met twee vragen:  
- brandnetels svp verwijderen onder de kastanjebomen ivm zoeken van kastanjes door de 

kinderen 
- herplanten van zieke kastanjebomen 

o hierover is al een mededeling gedaan: kastanjebomen worden niet herplant. 
 
Greet vraagt of er activiteiten of punten vanuit de zaal zijn om voor 2017 op te pakken door 
de wijkraad. Er wordt genoemd: 
- supermarkt 
- openbaar vervoer 
- paaltje bij Wilgenpoel om verkeer tegen te houden van de ene kant van de wijk naar de 

andere kant van de wijk: staat erg vaak open 
- navigatiesystemen (GoogleMaps, TomTom, etc) geven nog te vaak aan dat je de wijk wel 

kunt doorsteken. Kan dit doorgegeven worden aan deze bedrijven? 
- containers, met name oud papier-containers, blijven vaak dagenlang bij de weg staan: te 

vroeg neergezet en te laat weer opgehaald 
 
Het activiteitenplan en het jaarverslag worden bij deze vastgesteld. 
 
Wethouder Coby van der Laan geeft toelichting op een aantal punten: 
- Eventuele komst van een van der Valk hotel in de wijk  

Eerst zullen alle belanghebbenden gehoord worden om alle plussen en minnen op een rij 
te zetten. Daarna komt er een advies aan het College B&W en wanneer dit positief is, 
volgt een formele inspraakprocedure. 

- A32 
Voor de aansluiting van afrit 12 zijn de plannen helder, maar voor afrit 11 nog niet. 
Hierover wordt nog gesproken en er worden nu ambtelijk ontwerpen getekend. Hier 
wordt nog een aparte avond over georganiseerd. 

- Inrichting van de ruimte rond de Spil 
28 februari wordt hier een avond over georganiseerd. Er komt oa extra parkeerruimte 
ipv het geplande gebouw. Tijdens die avond zullen ook de nog aan te leggen bruggen 
behandeld worden. 

- Supermarkt 
Er is een ondernemer serieus geïnteresseerd in exploitatie van een supermarkt bij de 
Spil. De naam mag nog niet bekend gemaakt worden, maar gesprekken lopen. 

- School 
Beide scholen moeten uitbreiden i.v.m. toegenomen aantal leerlingen. 

- Kavelverkoop 
De kavelverkoop trekt weer aan. Opmerking vanuit de zaal: er zou meer diversiteit aan 
woningen moeten komen zodat mensen ook kunnen blijven wonen in de wijk. Dus ook 
levensloopbestendige woningen. De wethouder geeft aan deze opmerking mee te 
nemen. 

 
Pauze 
 
6. Toelichting op: Aardgasproductie Langezwaag 
Fokke Jansma van Vermilion Energy geeft een toelichting op de aardgaswinning vanuit 
Langezwaag, met oa: 
- Groningen heeft aardgasreservoir van 3000 miljard kuub, Langezwaag 0,5 miljard kuub. 
- Nav een vraag uit de zaal: uit het hoofd: Franeker was 7 miljard kuub 
- Vermilion doet normaal kleine reservoirs: van 0,5 tot 2 miljard 



- Sinds 1 januari is de nieuwe mijnbouwwet van kracht. Die wet geeft onder meer de 
lokale overheden adviesrecht. Actualisaties van boringen hoefden voorheen geen advies. 
In dit geval is besloten dat advies wel te vragen. 

- Er komt een informatieavond georganiseerd vanuit het ministerie. 
- In 2015 was de bodemdaling nihil.  Antea verricht deze metingen mbt bodemdaling. 

Deze metingen zijn op internet beschikbaar.  
- Kans op aardbevingen en kracht daarop: dit komt uit op risicoklasse 1. 
- De communicatie tussen Vermilion en gemeente is erg goed. 
De powerpoint van Fokke Jansma is te downloaden op de website van de wijkraad: 
www.skoatterwald.nl. Hierbij zijn met name sheet 5 (data van boringen) en 6 (locaties van 
boringen) van belang want daaruit blijkt dat er al vanuit de tweede boorput, dus vanaf begin 
2015 onder Skoatterwâld gas gewonnen wordt. 
 
Vragen vanuit de zaal 
- Sluit het veld van Nieuwehorne aan op die van de Knipe? Is er een relatie tussen deze 

twee velden? 
o Nee 

- Kan er een relatie zijn tussen de zieke kastanjebomen en de aardgaswinning? 
o Nee 

- Is de bodemsamenstelling van Groningen vergelijkbaar met die van hier? 
o Gas zit in dezelfde gesteentes 
o De laag waar nu uit wordt gewonnen is enkele meters dik. Vergelijking met 

Groningen: deze laag is enkele honderden meters dik. 
- Kunnen jullie garanderen dat er geen schade komt door de boringen? 

o Nee, garanties kunnen nooit worden gegeven. 
- Staan jullie voor 100% vergoeding voor schade ontstaan door boringen van Vermilion? 

o Ja 
o Voor nieuwe woningen is er een commissie Bodemdaling Friesland ingesteld die 

bouwkundige opnames doet.  
- Is de nulmeting ook gedaan door een onafhankelijke commissie? 

o Er zijn twee soorten nulmetingen. Bij de tweede meting is een bouwkundige 
vooropname bij een representatieve selectie woningen. Hiervoor wordt een plan 
ingediend bij een commissie die dit plan controleert. 

- Bij Franeker was een grote bodemdaling, hoe kan dat dan? 
o Gaswinning bij Franeker is gestopt omdat er een daling was van 32cm. Dit was 

niet voorzien.  
o Hier werd gas geproduceerd voor 2004 toen Vermilion het overnam van een 

andere producent. De verwachte daling was 10cm. De gaswinning bij Franeker is 
uniek ter wereld want het gas zit daar in een ander gesteente: krijtgesteente. De 
aanname was dat de krijtlaag zich hetzelfde zou gedragen als andere lagen. Dit 
bleek niet zo te zijn daarom is er gestopt. 

o Geleden schade in Franeker wordt gecompenseerd. 
- De rapporten van de deskundigen zijn een samenspanning van de deskundigen tegen de 

bevolking. U strooit ons zand in de ogen. 
o U mag mij hiervan beschuldigen, maar ik probeer de feiten weer te geven. 

- Vraag aan de gemeente: wat is er geregeld? 
o Wethouder van der Laan: er is maandag bij de gemeente een inspraakverzoek 

binnengekomen vanuit het ministerie. 
- In hoeverre is er binnen de gemeente deskundigheid om dit te beoordelen? De vraag 

wordt van bovenaf doorgezet naar de gemeente en die legt het ws voor aan de burgers. 
o Deze vraag wordt beantwoord door Vermilion. 

- In hoeverre zijn de mensen ingelicht over de gaswinning toen zij een huis of een kavel 
kochten? 

http://www.skoatterwald.nl/


o Alle informatie over de winningen is openbaar. 
- Maar heeft de gemeente dit doorgegeven? 

o Annie Stelma (gemeente Heerenveen): Langezwaag is gemeente Opsterland. Pas 
in 2015 werd duidelijk dat de boring reikte tot onder grondgebied van gemeente 
Heerenveen. Pas recent werd duidelijk dat de boring ook reikte tot onder 
Skoatterwâld. 

- Gaat er nu dan bij verkoop van kavels vermeld worden dat er gaswinning plaatsvindt? 
o Die discussie wordt niet aangegaan. 

- Want als ik nu mijn huis wil verkopen dan krijg ik er minder voor, want ik heb een 
meldplicht. 

o Dit is een erg lastig in te schatten punt. 
Over deze meldplicht ontstaat een discussie of het gemeld moet worden. Een aanwezige 
makelaar geeft aan dat dit wel moet, een aanwezige jurist niet. 
- Wanneer zijn er metingen gedaan in Skoatterwâld? 

o Het meetnet loopt over het hele gebied van de winning. De kaart wordt 
beschikbaar gesteld door Vermilion. 

o Zie ook: www.nlog.nl en www.hoewerktgaswinning.nl  
o Wethouder van der Laan: er komt nog een informatieavond vanuit de gemeente 

over deze boringen.  
- De wijkraad spreekt haar verbazing uit over het feit dat de gaswinning onder 

Skoatterwâld kennelijk al twee jaar bezig is en dat de gemeente van niets zegt te weten 
terwijl zowel Vermilion als gemeente aangaven dat de communicatie erg goed was 
tussen hen. [applaus] 

- De wijkraad vraagt hoe deze gaswinning strookt met het duurzaamheidsbeleid dat 
Heerenveen nastreeft en propageert. 

o Wethouder van der Laan geeft aan dat de gemeente hier niet over gaat: alles wat 
zich onder de grond bevindt valt onder de rijksoverheid. De wethouder rond 
vervolgens deze discussie af. 

 
 
8. Afscheid van de wijkraadvoorzitter Greet Pels 
De wijkraad spreekt Greet toe: zij heeft een zeer actieve bijdrage aan de wijkraad geleverd 
door niet alleen voorzitter te zijn, maar daarnaast ook nog allerlei activiteiten te 
organiseren. Met veel dank neemt de wijkraad afscheid van Greet en reikt een bloemetje en 
een cadeau uit. Ook wethouder van der Laan spreekt Greet toe en biedt een cadeau aan. 
 
 
8. Rondvraag 
[vergeten agendapunt] 
Na afloop van de vergadering zijn nog enkele mensen met vragen naar de wijkraadsleden 
toegekomen. Dit kan ook altijd nog per mail. 
 
 
9. Sluiting 
De wijkraad nodigt alle aanwezigen uit om nog even na te praten onder het genot van een 
hapje en drankje. 

http://www.nlog.nl/
http://www.hoewerktgaswinning.nl/

