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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
gevolgen gasbesluit van de regering

Geachte heer Moltmaker,

ln uw brief van 30 maart 2018 stelde u een aantal vragen over de gevolgen van het
gasbesluit van de regering. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Deelt u onze verwachting dat het gasbesluit gevolgen zal hebben voor de regionale
werkgelegenheid?

Antwoord 1

Ja.

Vraas2
Bent u bereid om in gesprek te gaan met de NAM en de Gasunie om de scenario's te
verkennen?

Antwoord 2

Ja. ln onze reguliere contacten met de Nederlandse Aardolie Maat-
schappij (NAM) zijn wij al enige tijd in gesprek over de ontwikkelingen rondom
hef gasdossier en de gevolgen voor Drenthe. Recent hebben wij ook op be-
stuurlijk niveau overleg gevoerd met de directeur van de NAM, de heer
G. Schotman.
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Vraaq 3
Kunt u aangeven of u -naar aanleiding van een dergelijke verkenning- gesprekken met
het ministerie wilt aangaan in gezamenlijk Noordelijk verband om (overheid-) werkge-
legenheid voor onze regio te waarborgen?

Antwoord 3
Het onderwerp heeft onze volle aandacht. Ook met minister E.D. Wiebes van
Economische Zaken en Kimaat hebben wij over dit onderwerp een eersfe
gesprek gevoerd op 16 april 2018. Om tot een verdere verkenning te komen
wordt met de belangrijkste (noordelijke) stakeholders een gezamenlijke

strategie opgesteld om de werkgelegenheid voor de regio te waarborgen.

Vraaq 4
Kunt u Provinciale Staten informeren over uw voornemens in dezen en over de voort-
gang in dit proces?

Antwoord 4
Ja, wij zullen uw Staten informeren.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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Fractie Drenthe 
 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Schriftelijke vragen (ex art. 41 RvO) betreffende het gasbesluit van de regering 
 
 
Assen, 30 maart 2018 
 
Geachte voorzitter, 
 
Uit de media vernamen wij deze week dat minister Wiebes heeft besloten dat de gaskraan geheel 
moet worden dichtgedraaid. 
Uiteraard is dat vanuit het oogpunt van veiligheid voor Groningen en Drenthe een positief 
vooruitzicht. Echter de VVD-fractie maakt zich wel zorgen over de gevolgen van dit besluit voor 
de Noordelijke werkgelegenheid. Immers NAM en Gasunie zijn twee grote werkgevers in onze 
regio en met het verdwijnen van de activiteiten rond de gaswinning zullen bij deze bedrijven -
maar ook een groot aantal toeleveranciers- werkgelegenheidseffecten te verwachten zijn. 
Het lijkt ons noodzakelijk om spoedig de verschillende toekomstscenario’s in beeld te brengen 
voor de Noordelijke regio en deze in Den Haag bespreekbaar te maken, liefst in een gezamenlijke 
gecoördineerde actie vanuit de drie Noordelijke provincies. 
 
 
Daarom heeft de VVD de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten: 
1. Deelt u onze verwachting dat het gasbesluit gevolgen zal hebben voor de regionale 
werkgelegenheid? 
2. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de NAM en de Gasunie om de scenario’s te 
verkennen? 
3. Kunt u aangeven of u -naar aanleiding van een dergelijke verkenning- gesprekken met het 
ministerie wilt aangaan in gezamenlijk Noordelijk verband om (overheid-) werkgelegenheid 
voor onze regio te waarborgen? 
4. Kunt u Provinciale Staten informeren over uw voornemens in dezen en over de voortgang in 
dit proces? 
 
 
De VVD-fractie wacht met belangstelling de beantwoording van deze vragen af. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Paul Moltmaker, 
Fractie VVD-Drenthe 
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