Geacht Kamerlid, geachte Commissievoorzitter,
Hierbij stuurt de vereniging gasTvrij Terschelling u een brief, ter voorbereiding van
het Voortgezet Algemeen Overleg Energie van 2 juli aanstaande. De vereniging

gasTvrij Terschelling zal daarbij aanwezig zijn, aangezien de voorgenomen
gasboring door Tulip Oil op Terschelling ook op de agenda staat.
Nu willen wij graag uw aandacht vragen voor het volgende: het gasveld onder
Terschelling is zeer klein en bevat met 15% een zeer hoog percentage CO2.
In het leidingnet is maar 2 tot 3% toegestaan. Dit betekent dat dit schadelijke
gas bij exploitatie de atmosfeer ingeblazen zal worden en daarnaast met
giftige chemicaliën bewerkt en afgevoerd wordt.
Dit past niet in het beleid om de CO2-uitstoot op landelijk en Europees niveau
terug te dringen. daarom pleiten wij ervoor om ook in de nieuwe Mijnwet als
beperkende maatregel op te nemen dat “exploitatie van gasvelden wordt
uitgesloten indien deze een hoger percentage CO2 bevatten dan toegestaan
in het leidingnet”.
Het vonnis van 23 juni 2015 dat de Staat der Nederlanden de CO2-uitstoot
met 25% moet verminderen, bekrachtigt volgens ons een dergelijk standpunt.
In een voorgaand debat is door verschillende Tweede Kamerleden een aantal
moties geformuleerd om gasindustrie in natuurgebieden als de Wadden te
voorkomen. Wij zijn daar als vereniging erg blij mee, net als met de
toezegging van de minister om de vergunningaanvraag van Tulip Oil aan te
houden tot de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is. Vervuilende mijnbouw past
niet in gebieden die onderhavig zijn aan beschermende regelgeving en ons
inziens is daarnaast de milieuschade op Terschelling onevenredig aan de
(nog niet bewezen) opbrengst.
Deze argumenten opgeteld zou volgens ons, naast de voorgenomen fracking
als winningstechniek van Tulip Oil, moeten leiden tot het afwijzen van
de huidige vergunningaanvraag van Tulip Oil.
Het expliciet benoemen van milieu, veiligheid en winningstechniek in de
nieuwe Mijnbouwwet zouden ons inziens, mede op grond van de nieuwe
Structuurvisie Ondergrond, vervolgens moeten leiden tot een algemene
verbod op mijnbouwindustrie in kwetsbare omgevingen als de
waddeneilanden.
Wij hopen dat uw partij zich in het debat van 2 juli hard zal maken om naast
de aan natuur en veiligheid gerelateerde argumenten ook dit CO2-argument in
de Mijnbouwwet te laten verankeren.
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om deze zomer voor een (werk)bezoek
aan ons mooie, gasindustrievrije, waddeneiland.
Met vriendelijke groet,
namens de vereniging gasTvrij Terschelling,

Annet van Essen
Secretariaat gasTvrij Terschelling
Dorpsstraat 47
8896 JC Hoorn, Terschelling
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