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Aan:
de heer P. Moltmaker
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 18 oktober 2018
Ons kenmerk 421 5.6120180021 88
Behandeld door mevrouw M. Swart (06) 29 41 37 28
Onderuerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel4l Reglement van orde over
werkgelegenheid in relatie tot de investeringsbereidheid van de Shell in Nederland

Geachte heer Moltmaker,

ln uw brief van 13 september 2018 stelde u een vraag over de investeringsbereidheid
van de Shell in relatie tot werkgelegenheid voor de regio. Deze vragen beantwoorden

wijals volgt.

Vraao 1
ls het college het eens met de analyse van de WD-fractie dat de keuze van de Shell
voor Nederland ook kansen biedt voor onze regio om de nadelige werkgelegenheidseffecten te compenseren en of er door het college actief werk wordt gemaakt van de
investeringsbereidheid bij Shell om vervangende activiteiten (en daarmee vervangende werkgelegenheid) naar Drenthe te laten komen.
Antwoord 1
Ja, wij delen deze analyse. Wij gaan de komende periode het gesprek met
Shell hierover aan om te bekijken waar de kansen liggen. Daarnaast zetten wij
de gesprekken met de Nederlandse Aardolie Maatschappij, de regio en het
Ministerie van Economische Zaken en Kimaat over de gevolgen van het
gasbesluit voor de werkgelegenheid in de provincie Drenthe voort. Wij zullen u
hier binnenkort nader over informeren
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

u-L

Drenthe
Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Drenthe,
Mw. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Betreft: schriftelijke vragen ex art 41 RvO inzake werkgelegenheid
Assen, 13-9-2018
Geachte mevrouw Klijnsma,
Met genoegen heeft de VVD-fractie kennis genomen van het voornemen van Shell om te willen
investeren in de activiteiten in Nederland. Er wordt gesproken over 200 nieuwe banen in de NewEnergies-hub, investering van 200 miljoen euro in een nieuwe Shell-campus in Den Haag en
versterking van de R&D activiteiten in Amsterdam.
Al eerder heeft de VVD het college erop gewezen dat de ontwikkelingen rondom gaswinning
gevolgen kunnen hebben voor de Noordelijke werkgelegenheid bij NAM en Gasunie en aanleverende
bedrijven.
Het ligt voor de hand om te zoeken naar vervangende activiteiten waarbij de kennis en kunde van
het bestaande personeel kan worden benut.
De VVD-fractie is van mening dat de keuze van Shell voor Nederland ook kansen biedt voor onze
regio om de eerdergenoemde nadelige werkgelegenheidseffecten te compenseren.
Vandaar dat wij nu het college willen vragen of zij het met onze analyse eens is en of er door het
college actief werk wordt gemaakt van de investeringsbereidheid bij Shell om vervangende
activiteiten (en daarmee vervangende werkgelegenheid) naar Drenthe te laten komen.
Wij ontvangen graag schriftelijk antwoord op deze vragen.
Namens de fractie van de VVD,

Paul Moltmaker

