
From: Evelien Tragter <e.tragter@planet.nl>
Sent: Monday, December 18, 2017 12:39:46 PM
To: Bestuurssecretariaat; postbus8
Cc:
Subject: FW: Gasstation in Slootdorp

Geachte leden van de Gemeenteraad Schagen,

Hierbij treft u de tweede mail gericht aan alle politieke partijen te Schagen.

Vriendelijke groeten,

Kees en Evelien Hoogesteger

Van: Evelien Tragter [mailto:e.tragter@planet.nl] 

Verzonden: donderdag 30 november 2017 21:01

Aan: 'peter.huits@schagen.nl' ; 'piet.marees@schagen.nl' ; 'marjanne.janssen@schagen.nl' ; 'andre.groot@schagen.nl' ; 

'h.deruiter@koggenland.nl' ; 'fransbas2.0@gmail.com' ; 'janpjotr.komen@schagen.nl' ; 'brewcorn@quicknet.nl' ; 'friso.teerink@schagen.nl' 

Onderwerp: RE: Gasstation in Slootdorp

Geachte allen,

Op 28 november zijn jullie op de hoogte gesteld.

Vandaag kregen wij een mail van de Milieudienst n.a.v. van onze vraag. WIj hebben vandaag i.s.m. het Dorpsbelang van Oudesluis een mail 

gestuurd naar de Burgemeester en naar wethouder Jelle Beemsterboer.

Wij verwachten ook van jullie als politiek dat jullie hier actie op ondernemen.

Met vriendelijke groeten Kees en Evelien HoogestegerTragter

Zie hieronder: mail van Peter Kodde.

Hoi Kees, 

Ik heb het even opgezocht in de vergunningen, en ik vrees dat de beste kans om procedures te voeren al verkeken is. Blijkbaar is er aan het begin van het jaar 

een besluit kenbaar gemaakt en was er een inspraakprocedure in de gemeente Hollandse Kroon, waar niemand gebruik van heeft gemaakt. Opmerkelijk... 

Mijn tip zou zijn om een jurist te vragen of Vermilion en EZ dit niet ook in Schagen hadden moeten bekend maken, en of niet ook gemeente Schagen om 

advies had moeten worden gevraagd. 

Als dat zo is , dan zou je kunnen kijken of het mogelijk is dit besluit open te breken vanwege procedure fouten. 

Maar ik zeg er direct bij dat het lastig gaat worden. Zie de vergunning hier onder. 

Aangenomen dat tegen houden een gepasseerd station is, dat laat onverlet dat je aan Vermilion en de twee gemeentes allerlei vragen en eisen kan stellen over 

het goed afhandelen van neven effecten van de gaswinning, 

Ik zag dat men rond de nieuwe gaswinning van Vermilion in Eesveen beloofd dat alle omliggende boerderijen een schade taxatie krijgen, maar ook daar vragen 

ze om een algemene nulmeting en een meetnetwerk. 

overige data en stukken rond de gaspunt kun je trouwens hier vinden http://nlog.nl/nlog/requestData/nlogp/olgField/metaData.jsp?type=FIELD&id=SLD

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-25406.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%

257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%

257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dSlootdorp%2bVermilion%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20171130%26epd%

3d20171130%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4

3 mei 2017 

Kennisgeving Besluit omgevingsvergunning inrichting Slootdorp-1, Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:Dat

aan Vermilion Energy Netherlands B.V. te Harlingen, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit ‘veranderen van een inrichting’ ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting Slootdorp-1, gelegen aan de Nieuwesluizerweg 28 te Slootdorp, in de gemeente Hollands Kroon.



De omgevingsvergunning betreft het verhogen van de maximale productiecapaciteit voor aardgas naar 980.000 Nm3/dag. Voor deze capaciteitsverhoging is 

een Milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Op het ontwerpbesluit dat van 22 december 2016 t/m 1 februari 2017 ter inzage lag bij de gemeente Hollands Kroon zijn geen zienswijzen of adviezen 

ingediend.

Het besluit, het MER en de andere relevante stukken liggen met ingang van 8 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente 

Hollands Kroon te Anna Paulowna. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 088-321 5000).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot M.E.J. Pieters (tel. 070-379 8389) van het Ministerie van Economische Zaken.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een 

gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men 

belanghebbende is.

-------------------------------------- 

Met vriendelijke groet, 

Peter Kodde , Samen Gas Terug campagne Milieudefensie. 

www.milieudefensie.nl/gas 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief https://milieudefensie.nl/publicaties/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-energie

Van: Evelien Tragter [mailto:e.tragter@planet.nl] 

Verzonden: dinsdag 28 november 2017 20:56

Aan: 'peter.huits@schagen.nl' <peter.huits@schagen.nl>; 'piet.marees@schagen.nl' <piet.marees@schagen.nl>; 

'marjanne.janssen@schagen.nl' <marjanne.janssen@schagen.nl>; 'andre.groot@schagen.nl' <andre.groot@schagen.nl>; 

'h.deruiter@koggenland.nl' <h.deruiter@koggenland.nl>; 'fransbas2.0@gmail.com' <fransbas2.0@gmail.com>; 'janpjotr.komen@schagen.nl' 

<janpjotr.komen@schagen.nl>; 'brewcorn@quicknet.nl' <brewcorn@quicknet.nl>; 'friso.teerink@schagen.nl' <friso.teerink@schagen.nl>

Onderwerp: Gasstation in Slootdorp

Urgentie: Hoog

Geachte leden van alle politieke partijen in de Gemeente Schagen,

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

Op 10 november ontvingen wij een brief (zie bijlage 1) van Vermillion Energy. 

Op 14 november stond er ook een artikel in het NHD van verslaggever Martijn Gijsbertsen, met als titel Gebouwen onderzocht vanwege 

gaswinning.

Hierin staat dat 150 huizen in Hollands Kroon en dat van slechts 20 huizen in de gemeente Schagen (Oudesluis) een bouwkundige vooropname 

zal worden gemaakt. 

Wij hebben zo'n brief gehad en zijn op 20 november naar de informatiemarkt in het Kerkje van Oudesluis geweest. Hier bemerkten wij dat 

bijna niemand in Oudesluis op de hoogte is gesteld.

Bij navraag bij Vermillion, vertelde de voorlichtster dat de Gemeente Schagen niet mee wilde werken. Bij onze brief zat geen toegevoegde 

brief van de Gemeente Schagen, 

terwijl de bewoners van Hollands Kroon een brief van Vermillion hadden gekregen met een brief van Gemeente Hollands Kroon erbij.

De voorlichting was dusdanig dat wij en de aanwezigen ons zorgen maken (er waren 4 Oudesluizers van de 20 aanwezigen).

Vermillion is in 8 provincies in kleine veldjes met gaswinning bezig (zie lijst met www's).

Na de bijeenkomst hebben wij het Dorpsbelang benaderd. Zij waren niet op de hoogte.

Morgenavond heeft het Dorpsbelang een vergadering en wij staan op agenda punt 2 om 20.00 uur om onze bevindingen te melden.

Het gehele dorp Oudesluis en directe omgeving ( zie bijlage ) valt in het invloedsgebied. 

Wij vragen de Schager politiek hier actie op te ondernemen.

Met vriendelijke groeten,

Kees Hoogesteger

Evelien Tragter
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