Verslag ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen
Boornbergum – Kortehemmen
Datum:
Tijd:
Plaats:

26 maart 2019
20:00 – 22:00 uur
Dorpshuis ’t Bynt in Boornbergum

Aanwezig bestuur: Sandra Scherstra
Anne Meijer
Geeske Oostenbrug
Brenda Kammeraad
Ted Koopmans
Oebele Veenstra
Koosje Siderius

(Voorzitter)
(Secretaris)
(Penningmeester)
(Algemeen bestuurslid)
(Pleatslik Belang De Feanhoop)
(Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee)
(Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee)

Aanwezig:

15 leden

Afwezig m.k.g.:

Esther Heuzinkveld (Politie)
Erik Kort
(Gemeente Smallingerland)
Wim van Loon
Tjitze van der Weide
Hilly Klomp

1)

Opening en mededelingen
Sandra Scherstra opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom bij de
algemene ledenvergadering van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum –
Kortehemmen.
 Anne Meijer deelt mee dat Willem Veenstra (Easterbuorren 88 in Boornbergum) op
dinsdagmiddag 26 maart 2019 met hem heeft gebeld. Hij stelt zich beschikbaar als
algemeen bestuurslid voor de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum –
Kortehemmen. De benoeming van Willem Veenstra wordt behandeld onder punt 6 van
de agenda.

2)

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3)

Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 27 maart 2018
Het verslag van de ledenvergadering van dinsdag 27 maart 2018 van de Vereniging van
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen wordt ongewijzigd vastgesteld. De secretaris
wordt bedankt voor het maken van het verslag.

4)

Vaststellen jaaroverzicht 2018
Sandra geeft een korte toelichting op het jaaroverzicht 2018. Het jaaroverzicht 2018 van de
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5)

Vaststellen financieel jaaroverzicht 2018
a)
Geeske Oostenbrug (penningmeester) geeft een toelichting op het financieel
jaaroverzicht van 2018. Het bouwen van een nieuwe website is een grote kostenpost
geweest in 2018. Ook neemt het aantal leden van de Vereniging van Dorpsbelangen
langzamerhand af. Dit is (hoofdzakelijk) het gevolg van overlijden en/of verhuizing. Het
bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen wil in 2019 een ledenwerfactie houden.
b)
De heer A. Huizinga en mevrouw H. Klomp (kascommissie) hebben de boeken
gecontroleerd. Er zijn geen op en/of aanmerkingen van de kascommissie op het
financieel jaarverslag 2018. De kascommissie, bij monde van de heer Huizinga, geeft
de complimenten aan de penningmeester. Het financieel jaaroverzicht 2018 wordt
ongewijzigd vastgesteld. Aan het bestuur, en de penningmeester in het bijzonder,
wordt decharge verleend. De heer Huizinga roept de aanwezige leden op om met
suggesties te komen voor het “ouderenpotje” in 2019;
c)
De heer A. Huizinga is aftredend in de kascommissie. De heer J. Rienstra is bereid zijn
plaats in de kascommissie in te nemen.
Aan de kascommissie wordt een bos bloemen aangeboden voor de verrichte werkzaamheden.

6)

Bestuursverkiezingen
a)
Anne Meijer is aftredend bestuurslid (secretaris) en stelt zich herkiesbaar;
b)
Geeske Oostenbrug is aftredend bestuurslid en stelt haar herkiesbaar;
c)
Vacature(s).
In de algemene ledenvergadering worden Geeske Oostenbrug (penningmeester) en Anne
Meijer (secretaris), per acclamatie en onder applaus, herbenoemd als bestuursleden van de
Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen. Daarnaast wordt Willem
Veenstra – met applaus - benoemd tot nieuw algemeen bestuurslid van de Vereniging van
Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen.
Het bestuur doet een oproep voor nieuwe bestuursleden in het bestuur van Dorpsbelangen
Boornbergum – Kortehemmen, maar is blij dat met de komst van Willem Veenstra één
vacature in het bestuur is ingevuld.

7)

Presentatie BK2
Tonni de Boer geeft een presentatie en begint met een uitleg van de Trias Energetica. De
Trias Energetica is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp van een woning of
gebouw te maken. Deze drie stappen zijn:
 Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte
gebouwvorm of door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren);
 Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en
zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel;
 Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende
energiebehoefte te voorzien.
Tonni de Boer geeft een toelichting op de werkzaamheden van BK2. Tonni de Boer geeft aan
dat de gepresenteerde plaatjes met bijvoorbeeld zonnevelden en windmolens uitsluitend
eerste gedachtegangen zijn en dat nog niet is gekeken naar de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid. Een plan begint immers met een idee. Daarnaast zijn nog geen onderzoeken
gedaan ten aanzien van ecologie (weidevogels). Tonni de Boer geeft aan dat BK2 op zoek is
naar vrijwilligers om mee te helpen om het project verder te brengen. Het uitwerken en
concretiseren van de ideeën kost veel tijd en inspanning.
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Tonni de Boer en Hendrik Bosma geven aan dat het oprichten van een dorpscoöperatie een
eerstvolgende stap is. In een dorpscoöperatie werken dorpsbewoners samen om zaken voor
elkaar te krijgen. De oprichting van een dorpscoöperatie vraagt om een goede begeleiding. De
reden hiervoor is dat het succes van de dorpscoöperatie mede wordt bepaald door draagvlak
bij de inwoners en inzet van vrijwilligers. De oprichting van een dorpscoöperatie kost circa €
1.500,-.
8)

Rondvraag en sluiting
Vraag: Wietse Oosterwoud doet een oproep om zoveel mogelijk gebruik te maken van de
pinautomaat in Boornbergum. Bij te weinig gebruik van de pinautomaat bestaat namelijk de
kans dat de pinautomaat uit het dorp Boornbergum verdwijnt.
Antwoord: Sandra Scherstra bedankt Wietse Oosterwoud voor deze terechte oproep.
Vraag: Anne Huizinga doet een oproep dat meer teams (hoeven geen buurten te zijn) zich
kunnen aanmelden voor de jeu de boules competitie.
Antwoord: Sandra Scherstra bedankt Anne Huzinga voor de oproep.
Vraag: Oebele Veenstra (Plaatselijk Belang De Wilgen vraagt aandacht voor de (nieuwe)
gaswinning in Smallingerland. Gasproducent Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om in de gemeente Smallingerland
langer en vooral veel meer gas te mogen winnen. Vermilion wil gaan winnen vanuit
bestaande gaswinlocaties gelegen in Middelburen/ Opeinde Zuid en Nijega. De gasvelden die
vanuit deze locaties worden aangeboord liggen onder Middelburen, Nijega en Opeinde, maar
ook onder de dorpen Oudega, de Wilgen, Rottevalle, Boornbergum en een groot deel van
Drachten. Het gaat om winning uit gasvelden waar al uit gewonnen wordt en om winning uit
een nieuw, onderliggend gasveld. Vermilion wil daarvoor de bestaande putten uitbreiden of
aanpassen. Gevraagd is om 8 jaar langer en om 10 x zoveel te winnen, dan wat staat in het
huidige winningsplan. Tussen 2018 en 2028 gaat het om maximaal 410 miljoen nm3 aardgas.
Vermilion bezit het winrecht (concessie) maar bij nieuwe of gewijzigde aanvragen hoort een
winningsplan. Dit plan is voor advies voorgelegd aan o.a. de Gemeente, Waterschap en
Provincie Fryslân. In de komende maanden neemt de minister een voorlopig besluit. Dat wordt
voorgelegd, waarna er ook voor inwoners gedurende zes weken gelegenheid is om hierop te
reageren. Dit heet een ‘zienswijze’. Vanaf het moment dat het voorlopige besluit bekend
gemaakt wordt, geldt een termijn van 6 weken om een zienswijze in te kunnen dienen tegen
de plannen. Als er geen zienswijzen worden ingediend tegen de extra gaswinning dan is de
conclusie dat er draagvlak is. Daarnaast is er zonder zienswijze geen beroep tegen de
plannen mogelijk.
Gemeente Smallingerland heeft negatief geadviseerd op de aangevraagde uitbreiding. Vorig
jaar is vanuit de werkgroep ‘Geen nieuwe gaswinning Smallingerland’ bij de minister
aangegeven dat in de gemeente geen draagvlak is voor nieuwe, meer of langere gaswinning.
Nederland gaat immers van het gas af en de Minister heeft afbouw van winning beloofd. De
kraan in Groningen wordt dichtgedraaid. De Minister heeft daarbij beloofd dat de kleinere
gasvelden dit niet hoeven te compenseren. Toch zijn er in Fryslân momenteel meerdere
aanvragen voor nieuwe, meer of langere gaswinning.
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Gaswinning raakt de leefbaarheid van de omgeving. Een groot gebied kan hiermee te maken
krijgen. De inwoners op het gasveld zelf, maar ook enkele kilometers in de omtrek.
Bodemdaling kan leiden tot schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het gebied.
Door inklinkend veen en door lopende gaswinning. Er is geen goede schaderegeling. Er zijn
nog meer onwenselijke effecten. Gaswinning gaat met behulp van chemicaliën. Op de langere
termijn kan dit negatieve effecten hebben voor de bodem en water. Ander zorgpunt is dat er
twijfel is over de veiligheid van de oude gasputten. Hier loopt onderzoek naar. Verder is het
zo dat gebruik van gas leidt tot CO2-uitstoot en bijdraagt aan klimaatschade. Uitbreiding van
gaswinning past niet bij de inspanningen van de gemeenten en inwoners voor energietransitie.
De eerder genoemde werkgroep heeft in oktober 2018 inzichtelijk gemaakt dat er geen
draagvlak is voor meer gaswinning in de gemeente. 1.500 handtekeningen zijn aangeboden
aan Minister Wiebes. De werkgroep in de huidige vorm is opgeheven. Een deel heeft zich
aangesloten bij de Stichting Tsjingas uit Nij Beets. Gezamenlijk hebben zij een nieuwe brede
groep mensen bijeengebracht. Deze groep realiseert zich dat we morgen niet van het gas af
kunnen. Gas blijft nog een aantal jaren nodig. Winning vanaf de Noordzee in plaats vanaf land
is wellicht ook een alternatief. Maar afbouwen kan wel. Er kan meer gedaan worden aan het
terugbrengen van de vraag naar gas. Er kan meer ambitie getoond worden om over te
stappen op duurzame energie.
Antwoord: Sandra Scherstra bedankt Oebele Veenstra voor zijn uitgebreide toelichting en zijn
inzet hieromtrent.
Vraag: Willem Veenstra vraagt of waterwinning (Vitens) effecten heeft op de bodemdaling?
Antwoord: Sandra Scherstra geeft aan dat het bestuur van Dorpsbelangen niet op de hoogte
is van effecten van bodemdaling als gevolg van waterwinning.
Nadat er geen vragen meer zijn, bedankt Sandra Scherstra de aanwezigen voor hun komst en
inbreng en sluit de vergadering.

Anne Meijer
Secretaris van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum en Kortehemmen
Titelroas 18
9212 RM Boornbergum
Mob: 06 – 5268 4439
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