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Gedeputeerde
lid van lobbygroep
voor groen gas
• Schrier: geen sprake van

belangenverstrengeling

Theo Klein

Begrip

Leeuwarden | Gedeputeerde Michiel
Schriers gaat zijn lidmaatschap van
een branche-organisatie van groengas
tegen het licht houden. Schrier is be-
stuurslid vanGroengasNederland, een
inLeeuwardengevestigdestichtingdie
zich inzet voordepromotie vandepro-
ductie en afzet van groengas.

Volgens hem is er geen sprake
van belangenverstrengeling al
heeft hij als gedeputeerde duur-
zaamheid in zijn portefeuille. ,,De
provincie ziet groengas als een duur-
zame vervanger van diesel. Ik ben via
afvalverwerker Omrin, die veel
groengas produceert, bij Groen Gas
betrokken geraakt.”

De laatstemaandenwerdenplan-
nen bekend van grote biovergisters
in Fryslân en groeide het protest bij
de plaatselijke bevolking. Actiegroe-
pen proberen de komst van grote ver-
gisters tegen te houden in Kootstertil-
le, Burgum en Marrum. In Burgum
met succes. Daar zette de gemeente-
raad een streep door de komst toen
bleek dat niet de provinciemaar de ge-
meente het laatste woord had.

,,Bij initiatieven voor de bouw van
een biovergister geldt landelijke wet-
en regelgeving. De wet is objectief en
daar houden we ons aan”, aldus
Schrier.

Gezien het groeiend verzet onder de
bevolking begrijpt hij wel dat men-
senvraagtekens zettenbij zijnneven-
functie bij GroenGas. ,,Als een vergis-
ter op een vreemde plaats komt te
staan, snap ik de zorgen. Ze moeten
goed in het landschappen worden in-
gepast. Als provincie kijken we daar
ook naar. Ik kan me voorstellen dat
mensen denken aan belangenver-
strengeling, al is daarvan geen spra-
ke. Bij de vergisters van Kootstertille

en Marrum heeft niet de provincie
maar hebben de gemeenten de ver-
gunningen verleend. Maar ik neem
dit wel mee in mijn overweging of
het verstandig is dat ik in het bestuur
van Groen Gas Nederland zit.”

Schriers naam staat wel op de
website van Groen Gas Nederland
maar zijn bestuursfunctie staatniet in
het overzicht van zijn nevenfuncties
op dewebsite van de provincie. ,,Dat is
een fout, we gaan het aanpassen. We
hebben het pas nog gecontroleerd en
ik dacht dat we die functie erbij had-
den gepakt.”

GrienLinks Statenlid Retze van der
Honing vindt het kwalijk dat Schriers
nevenfunctie niet op de provinciale
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website staat vermeld. ,,Transparantie
staat voorop zodat Statenleden en ook
als burgers kunnen afwegen of een be-
paalde combinatie van functies kan.”

Hij noemt Schriers bestuursfunctie
,,op het eerste gezicht een vreemde
combinatie”. Maar van belangenver-
strengeling wil hij niet spreken. ,,Het
is goed als politici naast hun politieke
functie op andere terreinen maat-
schappelijk betrokken zijn. Het wordt
anders als belangenelkaar gaan raken.
Het is lastig te beoordelen of daarvan
in dit geval sprake is.”

Volgens hem zijn veel politici bij
belangenorganisaties betrokken.
,,Wat betreft de landbouw lopen er
veel lijnen tussen het CDA en de LTO
en Rabobank. GrienLinks heeft weer
banden met biologische boeren. Zo-
lang er openheid over is, raak ik daar-
van niet in paniek.”


