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Verslag jaarvergadering Dorpsbelang de Tike 
Woensdag 27 maart 2019 

Dorpshuis de Tike 

Aanwezig: 35 personen, waaronder bestuursleden 

Afwezig met kennisgeving: Erik Kort van Gemeente Smallingerland 

Notulist: Jan Kooistra 

Opening 

Erik opent de vergadering en heet iedereen welkom namens het bestuur. Erik introduceert Harry 
Kepser die toelichting zal geven over de mogelijke gaswinning in de gemeente Smallingerland. Ook 
Jitske v/d Heide wordt geïntroduceerd. Zij komt namens de gemeente informatie geven over 
duurzame energie. 
 

Gaswinning 
In het najaar van 2017 is er een seismisch onderzoek geweest in De Tike. Dit trok destijds Harry zijn 

aandacht en na contact met Dorpsbelang is Harry bereid gevonden om tijd en aandacht te besteden 

aan de gaswinning in en rondom De Tike. Vanavond zal hij de aanwezigen informeren over de 

afgelopen periode en de actualiteit. 

Bij het seismisch onderzoek is in de Wilgen verkeerd dynamiet gebruikt met schadelijke gevolgen.  
Dit is destijds afgehandeld, maar heeft enkele bewoners wel wakker geschud. De voorzitter van 
plaatselijk belang heeft opgeroepen tot oplettendheid op dit gebied. Vervolgens bleef het een tijdje 
stil. 
 
Begin vorig jaar kwam het verzoek van Vermilion om weer actief te worden met gaswinning in 
Smallingerland. Toen is er ook een actiegroep opgericht welke actief in verweer is gekomen tegen 
deze plannen om nieuwe gaswinning te voorkomen. Destijds is er een petitie aangeboden aan 
minister Wiebes. Vervolgens is de actiegroep opgeheven, maar is er een nieuwe partij Tsjingas verder 
gegaan. Leden van de voormalige actiegroep zijn nu actief als een schil van Tsjingas. Andere 
deelnemers van de actiegroep hebben zich meer gericht op energietransitie.  
 
Minister Wiebes heeft aangegeven dat de verwachting is dat er nog 1 generatie gas nodig en dat het 
doel is om rond 2040 van het gas af te zijn. Dit zal echter meer en meer uit de kleinere gasvelden in 
Nederland gewonnen worden. In Smallingerland hebben we te maken met veel kleine gasvelden. In 
Groningen is/was een groot gasveld aanwezig, maar daar wordt de gaswinning teruggedraaid. Het 
gas wordt nu meer gewonnen uit de kleine gasvelden. Afgelopen jaar werd er voor het eerst meer 
gas gewonnen uit de kleine velden i.p.v. de Groninger velden. Vooral in het noorden van Nederland 
bevinden zich kleine gasvelden waaruit gewonnen zal worden. In Ternaard, Opsterland en 
Weststellingwerf wordt veel stennis gemaakt om nieuwe gaswinning aldaar te voorkomen. 
 
Zoals gezegd bevinden zich in Smallingerland veel kleine gasvelden waar al 40 á 50 jaar uit wordt 
gewonnen. Een jaar geleden heeft Vermilion te kennen gegeven opnieuw te willen gaan winnen uit 
de bestaande velden en is er een bijeenkomst georganiseerd om de burgers te informeren, waarbij 
ook het Ministerie van Economische Zaken aanwezig was in Drachten. Dit met als doel in gesprek te 
gaan met de bewoners. In het najaar van 2018 trad er echter verandering op, omdat er onder een 
bestaand veld een nieuw veld was ontdekt. Dit veld was 10x groter dan wat er in 1970 was ontdekt. 
De opbrengst wordt geschat op 500 miljoen m3. Dit wordt nog altijd een klein veld genoemd. 
 
Vermilion heeft de minister gevraagd hiervoor het bestaande winningsplan te wijzigen. De minister 
heeft hiervoor advies gevraagd bij de gemeente Smallingerland. Het college van B&W heeft hierover 
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een negatief advies gegeven. De politiek in Smallingerland is het er over eens dat er geen gas uit 
nieuwe velden wordt gewonnen en er niet meer mag worden geboord.  
Het verzoek van Vermilion om nieuwe boringen te doen was volgens de gemeente slecht 
beargumenteerd. De manier van winnen was niet goed beschreven in het plan. Mogelijk zou fracking 
worden toegepast. Dit betreft een omstreden methode waarbij onder andere chemicaliën in de 
grond gespoten wordt onder hoge druk. 
 
Het is zeker niet uitgesloten dat de minister ondanks negatieve adviezen toch een vergunning gaat 
verlenen. Na het verlenen van deze vergunning is het binnen 6 weken mogelijk een zienswijze 
(bezwaarschrift) in te dienen bij de minister. Dit kan gedaan worden door gemeente, dorpsbelangen, 
wijkbelangen maar ook door individuen. Er is alleen een hoger beroep bij de Raad van State mogelijk 
indien men een zienswijze heeft ingediend. 
 
De mogelijke gevolgen van teveel gaswinning kunnen zijn bodemdaling, maar ook gaslekkage 
rondom de bestaande putten. Dit kan onder andere bevingen en zinkgaten tot gevolg hebben, maar 
ook een blowout zoals die één keer eerder in Sleen is voorgekomen. 
Een nadelig gevolgd kan ook fracking zijn met chemicaliën, wat mogelijk het drinkwater kan 
aantasten. Dit heeft reeds plaatsgevonden in Nederland.  
 
In de werkgroep is tegenwoordig een klokkenluider actief, genaamd Gerrit Wigger. Dit is een ex 
medewerker van de NAM. Hij voelt zich schuldig over de schade die is ontstaan in Groningen. Hij 
staat voor veilige gaswinning. Volgens hem is Smallingerland de meeste beboorde gemeente van 
Nederland. Volgens hem lekken nagenoeg alle gasputten in onze gemeente. De toezichthouder 
(Staatstoezicht op de mijnen) houdt volgens hem te passief toezicht en houdt zich niet aan de wet. 
 
Oorzaak zijn volgens hem de drukverschillen en de staat van het cement en beton welke de 
afdichting rondom de pijpen vormen. Dit betreft voornamelijk putten uit de jaren 70. 
Gevolgen van de lekkages kunnen pas over tientallen jaren zichtbaar worden en kan 10 kilometer 
vanaf put zich wel openbaren. 
 
Controles vinden volgens Wigger te weinig en niet compleet plaats. Tijdens een controle wordt maar 
een klein gedeelte van de afdichting gecontroleerd. Volgens hem schijnen putten maar 1 keer in het 
leven gecontroleerd te worden en wel bij het begin. 
 
De bevindingen van Wiggers worden door de NAM en Vermilion bestreden. Vermilion heeft 
afgelopen week een mail gestuurd naar dorpsbelangen waarbij de argumenten van Gerrit Wigger 
worden bestreden met een TNO onderzoek. 
 
De groep van dorps- en wijkbelangen wordt steeds groter welke een zienswijze in zal dienen. 
Vermilion geeft aan dat men de data van het seismisch onderzoek nog aan het uitwerken is. 
Harry waarschuwt voor mogelijke “omkoping” waarbij dorpen middelen worden toegezegd, zodat 
Vermilion in die buurt zijn gang kan gaan.  
 
Harry wijst op de interessante website www.Mlog.nl waar alle winningsputten in Nederland worden 
weergegeven. Helaas wordt niet elke informatie wordt vrijgegeven. 
 
Vermilion is huiverig voor de gevolgen van het indienen van nieuwe aanvragen en probeert daarom 
de strategie via bestaande putten bij ondergrondse velden te komen, toe te passen. Men kan via 
sidetracking uit een bestaande put via een zijtak uit een nieuw veld putten. 
  
Het lijkt Harry wijsheid om te onderzoeken of er binnen het dorp draagvlak is om zienswijzen in te 
dienen als dorpsbelang, maar mogelijk ook door individuen. Hierbij is wel juridische ondersteuning 

http://www.mlog.nl/
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nodig. De gemeente zal ook zeker een zienswijze indienen. Het advies is om via zoveel mogelijk 
partijen een zienswijze in te dienen, welke dan niet allemaal dezelfde inhoud hebben. Erik geeft aan 
dat de werkgroep bezig is met een document wat als leidraad kan dienen voor het indienen van 
zienswijzen door plaatselijke belangen. Harry benadrukt nogmaals dat hij het verhaal zo objectief 
mogelijk heeft proberen te vertellen en dat een ieder voor zichzelf hier een mening over moet 
vormen. Erik geeft aan dat het zijn bedoeling is om samen met Harry actief te blijven in de acties 
vanuit de werkgroep. Tot slot wordt er nog besproken dat wanneer er een stortvloed aan zienswijzen 
wordt gegenereerd dit mogelijk de winning wel zal vertragen, maar dat dit niet tot afstel hoeft te 
leiden. Wel is het van belang dat de zienswijzen verschillen van elkaar, zodat de inhoudelijke 
afhandeling meer tijd kost.  
 
Tot slot wordt Harry hartelijk bedankt voor zijn uitgebreide toelichting. 
 

Gemeente over duurzame energie 
Jitske van der Heide is uitgenodigd om iets te komen vertellen over duurzaamheid en de 
energietransitie namens de gemeente. Jitske verteld onder andere wat we zelf kunnen doen, wat de 
gemeente doet en hoe de gemeente hierin behulpzaam kan zijn. 
 
Jitske geeft aan de hand van enkele voorbeelden uit het nieuws dat duurzaamheid een belangrijk 
hedendaags onderwerp is en dat het ook een groot punt van aandacht was tijdens de Provinciale 
Staten verkiezingen. 
Iedereen wil wel duurzamer, maar heeft moeite om de daad bij het woord te voegen. 
 
Jitske licht kort de routekaart duurzaam Smallingerland 2040 toe die in 2016 is opgesteld. 
Dit beleidsstuk bevat onder andere de 5 thema’s;  

• Energie 

• Mobiliteit 

• Afval- en grondstof 

• Voeding en gezondheid 

• Ruimtegebruik en leefomgeving.  
Er zijn doelen gesteld op al deze onderwerpen. Jitske geeft bij deze 5 thema’s enkele voorbeelden. 
 
Vanavond worden de onderwerpen energie, CO2 uitstoot verminderen en besparen en opwekken. 
Er is onderzocht wat er in Smallingerland nodig is aan warmte, elektriciteit en brandstof. 
 
Bij warmte kan gedacht worden aan zonnepanelen, geothermie of biomassa.  
Bij elektriciteit kan als oplossing zonnepanelen of windturbines gekozen worden. 
Wind is echter beleidsmatig uitgesloten door de provincie en de gemeenteraad voor nu. 
Mogelijk wijzigt dit na de afgelopen Provinciale verkiezingen wordt hier toch weer voor gekozen. 
Brandstof is van toepassing bij gebruik voor mobiliteit en 

warmte en elektriciteit voor thuisgebruik. 

Een gemiddeld huishouden stoot circa 22,5 ton uit per jaar met 

name door vervoer en voeding. 

Jitske verteld ook over de zogenaamde Trias Energetica. 

Stap 1 daarvan is energie besparen, stap 2 duurzaam opwekken 

en stap 3 is het zo efficiënt en schoon mogelijk gebruik maken 

van fossiele brandstoffen waar we nog niet zonder kunnen. 
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Mogelijke bronnen zijn: 

• Wind 

• Biomassa, verbranding biologisch materiaal meestal uit de voedingsindustrie 

• Aardwarmte, geothermie. Op grote diepte warmte uit de grond halen 

• Zonnepanelen en zonnecollectoren. 

• Water, TEO was staat voor thermische energie uit oppervlaktewater. 

Dit is allemaal individueel toepasbaar, maar eventueel ook collectief. 

Besparen kan d.m.v. aanschaf van bijvoorbeeld energiezuinige apparatuur in en rondom huis. 
 
Een andere mogelijkheid is zelf aanschaf van zonnepanelen of met de buren of het hele dorp. 
Een andere mogelijkheid is met een coöperatie met eventueel meerdere dorpen. 
 
Van de CO2 uitstoot wordt 1/3 veroorzaakt door elektriciteit en 2/3 door warmte. Dit laatste wordt 
vaak onderschat. Daarom is de 1e stap daarin vaak het isoleren van de woning om te besparen. 
Zonnecollectoren kunnen geïnstalleerd worden en een warmtenet is eventueel een collectieve optie. 
 
Bij een warmtenet is er 1 duurzame bron waar meerdere huishoudens gebruik van maken. Hier is 
echter een grote ingreep voor nodig. Hiervoor is in het openbare gebied dan een groot leidingnet 
nodig. 
 
Jitske legt de website zonnekaart.nl in het kort uit aan de hand van een plaatje van De Tike. Hier is 
per woning zichtbaar of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Als voorbeeld wordt het dorpshuis 
genomen als ‘groen’ dak. Een groen dak op de kaart leent zich bij uitstek voor zonnepanelen. 
 
Jitske geeft enkele voorbeelden van projecten in de gemeente. Er is regelmatig overleg met Liander, 
omdat het niet altijd zeker is dat alle projecten kunnen worden gerealiseerd op het energienet. Voor 
particuliere projecten is dit geen probleem, maar voor grotere projecten mogelijk wel. 
In Boornbergum is een groep gestart die zich bezighoudt met energietransitie. In Oudega, Opeinde 
en een aantal wijken in Drachten zijn reeds soortgelijke voorlichtingen geweest. 
In Boornbergum wil men een energie coöperatie starten en daarbij een project uit te voeren om ook 
iets zichtbaars te realiseren. Het dorp wil graag investeren in zonnepanelen op het dak bij een boer in 
de omgeving. 
 
Er is een samenwerking met een aantal organisaties, waaronder Energiewerkplaats Friesland. Dit is 
een organisatie die kan helpen en adviseren bij dorpsinitiatieven. Ervaring. Vanuit de gemeente en 
provincie wordt ook geld verstrekt om initiatieven te ondersteunen. Voor een dorp is dit een goede 
organisatie om eens uit te nodigen. Deze organisatie doet ook de energiemixmethode. Hiermee 
wordt inzichtelijk wat een dorp gebruikt aan bijvoorbeeld elektriciteit en kan daarmee eventueel de 
oppervlakte aan zonnepanelen worden bepaald. Dit is een goede manier voor bewustwording in een 
dorp qua energiebehoefte en waar eventueel opties liggen voor energieopwekking. 
 
Buurtkracht is een organisatie die kan ondersteunen bij kleinere initiatieven in bijvoorbeeld een 
straat. Te denken valt dan aan gezamenlijk zonnepanelen of isolatie aanschaffen. 
 
Jitske geeft aan dat binnenkort een nieuwe duurzaamheidslening start. Hiermee kunnen 
particulieren een lening aanvragen van € 2.500,- tot circa € 15.000,- voor het toepassen van 
duurzame oplossingen in de eigen woning. De bedragen zijn nog niet exact vastgesteld. Daarbij is er 
subsidie voor sedumdaken en de regentonactie. Afgelopen week is er de actie operatie Steenbreek 
geweest. Hiervoor kon je bij de Intratuin een tegel ruilen tegen een plant. 
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Als dorp zou je eventueel een energiemarkt kunnen organiseren met een aantal standjes waar je 
over verschillende onderwerpen informatie kan inwinnen. De Energiewerkplaats kan hierin ook 
ondersteunen. Jitske roept het dorp en dorpsbelang op hier over na te denken en eventueel contact 
te zoeken, zodat de gemeente hierin ook kan ondersteunen. 
 
Jitske sluit af met een kleine digitale enquête via de telefoon waarbij de aanwezigen een antwoord 
konden geven op de volgende 3 vragen: 

1. Wat zouden we in De Tike kunnen doen?  
2. Wat kunt u zelf doen?  
3. Wie wil de schouders er onder zetten? 

 
Tot slot wordt er nog kort gediscussieerd over de nieuwe manieren van energieopwekking en of dit 
over 50 jaar mogelijk vergelijkbare gevolgen kan hebben als de gaswinning nu.  
 

Mededelingen 
Erik deelt mee dat Erik Kort, onze wijkmanager vanuit de gemeente zich heeft laten 
verontschuldigen. 
 

Verslag jaarvergadering 2018 
 
Over het verslag zijn geen vragen of opmerkingen. De vergadering is het eens met de inhoud van het 
verslag en het verslag wordt daarmee definitief vastgesteld. Dank voor Gerda die het verslag vorig 
jaar heeft gemaakt. 
 

Jaarverslag 2018 

Bettie licht aan de hand van een presentatie het jaarverslag toe. Zaken die aan bod komen zijn: 

• Himmeldei 

• De nieuwe vogelkijkhut 

• Right To Challenge 

• Reflecterende huisnummerpalen 

• Woodlantartproject 

• Acties n.a.v. bezoek Veilig Verkeer Nederland 
 
Tot slot wordt er een filmpje op Youtube van de vogelkijkhut getoond. Dit filmpje is gemaakt door 
Bauke de Boer en te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=TqVsOiDDwk0 
 
N.a.v. het jaarverslag heeft Harm Wesseling de vraag of er een schriftelijk antwoord is gekomen 
vanuit de gemeente op onze brief aan de wethouder m.b.t. de situatie rondom de Gielguorde. Er is 
een gesprek geweest met de wethouder over de situatie, maar er is geen schriftelijk antwoord 
ontvangen. Wat duidelijk is geworden is in het gesprek is dat de politiek weinig kan betekenen voor 
deze school. De gemeente heeft wel enige invloed op openbare scholen, maar niet in het geval van 
de Gielguorde. 
 

Financieel Verslag 

Bettie licht het financiële verslag toe Het saldo is t.o.v. vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Er is dit 

jaar voor het eerst via een mail naar de dorpsbewoners gevraagd om de contributie via de bank over 

te maken. Hier heeft 50% gehoor aangegeven. Bettie benadrukt dat dit absoluut geen verplichting is 

en er anders via persoonlijke benadering wordt geïncasseerd. Volgend jaar zal dit wel eerst weer via 

een oproep op de mail plaatsvinden. 

https://www.youtube.com/watch?v=TqVsOiDDwk0
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De aanvragen voor het buurtbudget zijn als volgt verdeeld. Er is in 2017 budget aangevraagd voor de 

vogelkijkhut. Vorig jaar is er budget aangevraagd voor de feestcommissie t.b.v. het dorpsfeest. 

Hiervoor is € 1000,- toegekend. Tevens is er € 750,- toegekend voor de aanschaf van reflecterende 

huisnummerpalen. Er zijn 44 huisnummerpalen geleverd en iedere deelnemer heeft €15,- eigen 

bijdrage betaald. Het dorpsbelang heeft zelf nog € 215,- aangevuld bij de aanschaf van de 

huisnummerpalen.  

Op dit moment is er nog € 400,- als voorziening voor de AED en € 2500,- als voorziening voor de 

historische paden. Dorpsbelang is op zoek geweest naar alternatief om AED te blijven bekostigen. 

Hiervoor is middels het project Right To Challenge de gemeente uitgedaagd door het zelf maaien van 

de bermen van ’t Leech, Peinderwei, Singels en gedeelte Mr. Iniawei door bewoners. Hiervoor 

ontvangen wij jaarlijks € 600,- van de gemeente. Dit geld wordt verdeeld over de instandhouding van 

de AED en de historische paden. De aanwonenden zijn middels een brief geïnformeerd. Tot nog toe 

zijn hierop enkel positieve reacties ontvangen en is daarom het convenant onlangs ondertekend. 

Bettie geeft aan dat er het afgelopen jaar wat meer is besteed aan representatiekosten, vanwege 

enkele bedankjes aan vrijwilligers, coördinatoren en toehoorders bij enkele werkgroepen. Deze 

personen vormen een waardevolle aanvulling van het dorpsbelang. Ook is een attentie overhandigd 

aan Piet de Jong bij zijn afscheid als melkboer. 

Conclusie is dat we als dorpsbelang financieel gezond zijn. 

Inge Oosterbaan geeft aan dat het maaien van de bermen langs de speeltuin mogelijk een probleem 

vormt vanwege mogelijke stenen in deze bermen. Er zal nog worden gekeken of hiervoor intensief 

(wekelijks) of extensief (2x per jaar) maaien van toepassing is. 

Klaas Kingma geeft aan dat hij een inkomsten en uitgavenoverzicht mist in de vergadering. Bettie 

geeft aan dat dit overzicht is getoond aan de kascommissie en dat dit voorheen voldoende was. Er 

wordt besloten om volgend jaar een overzicht te delen in de vergadering. 

Er is een controle geweest door de kascommissie bestaande uit Piet Stienstra en Jeroen Rol. Piet 

geeft aan dat alles akkoord was en er keurig uit ziet. Er zijn geen onjuistheden geconstateerd. De 

vergadering verleent in navolging van de kascommissie decharge aan het bestuur. Piet Stienstra 

neemt na 2 jaar afscheid van de kascommissie en wordt vervangen door Klaas Kingma. De 

kascommissie bestaat volgend jaar uit Jeroen Rol en Klaas Kingma. 

Presentatie begroting 2019 
Er is in de vergadering geen behoefte om de begroting in te zien. 
 

Bestuursverkiezing 
Erik geeft Bettie het woord. Bettie geeft aan het bestuur na de vorige jaarvergadering nog maar uit 4 

personen bestond. Destijds diende er zich geen nieuwe kandidaat aan. Gedurende het jaar is het 

bestuur aangevuld met Petra Veenstra. Erik Revenboer treedt na 6 jaar af als voorzitter en 

bestuurslid. Daarvoor is een oproep gedaan voor een nieuwe bestuurslid. Bauke de Boer heeft zich 

beschikbaar gesteld als nieuwe bestuurslid. Er hebben zich geen tegenkandidaten aangediend en 

daarom wordt de vergadering akkoord gevraagd voor het toetreden van Bauke tot het bestuur. De 

vergadering gaat middels een goedkeurend applaus akkoord met de benoeming van Bauke. 

Petra en Bauke stellen zich zelf even kort voor in de vergadering. 

Erik geef aan inderdaad terug te treden uit het bestuur. Het nieuwe bestuur zal een nieuwe 

voorzitter moeten gaan kiezen uit het huidige bestuur. Volgens het huishoudelijk reglement zal er 
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nieuwe voorzitter gekozen moeten worden in de vergadering. Om praktische redenen wordt de 

aanwezigen gevraagd het huidige bestuur mandaat te geven om intern een nieuwe voorzitter te gaan 

benoemen de komende weken. Zodoende hoeft er geen aparte ledenvergadering belegd te worden. 

Zonder bezwaren wordt het huidige bestuur toestemming verleend om de rollen intern te verdelen 

en dit bekend te maken binnenkort. 

Erik wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren en ontvangt een attentie namens het 

bestuur en wordt door de vergadering middels een applaus bedankt. 

Rondvraag en Sluiting 

Harm Bosga vraagt naar de informatietafel nabij de glasbak welke vorig jaar vernield is. Harm vraagt 

naar status van de vervanging. De gemeente is hiervoor benaderd, maar is nog niet achter de 

leverancier van het bord. De gemeente is onlangs van nieuwe informatie voorzien en gaat met 

vervanging aan de slag. Mogelijk zal het bord voor de zomervakantie zijn vervangen. De omlijsting 

krijgt tevens nog een schilderbeurt. 

Erik sluit hierna de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst en deelname aan de 

vergadering. De aanwezigen worden uitgenodigd voor een afsluitend hapje en drankje aan de bar. 

Jan Kooistra   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Verslag jaarvergadering De Tike 27 maart 2019                                              8 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


