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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
berichtgeving RTV Drenthe gaswinning kleine velden

Geachte mevrouw Van den Berg en heren Bosch en Smits,
ln uw brief van 1 1 juli 2019 stelde u een aantal vragen over berichtgeving
RTV Drenthe gaswinning kleine velden. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraao 1
Herkent het college van GS het in de hierboven genoemde berichtgeving van
RTV Drenthe geschetste beeld over de tendens van versnelling van de gaswinning?
Antwoord

1

Nee.
Uit de jaarrapportages van TNO blijkt dat de totale gasproductie uit de kleine

velden jaarlijks afneemt. Zo is in 2018 minder gas geproduceerd dan in 2017
en 2016. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geeft dit ook
aan in zijn brief van 30 mei 2018. Er is sprake van een gestage afbouw van de
gaswinning als gevolg van natuurlijk verloop.
Wij ontvangen de gaswinningsplannen voor advies, voordat de minister ermee
instemt. Hieruit blijkt niet dat er versneld gas wordt gewonnen.

2

Yraag2
Deelt het college van GS de zorgen van de PvdA, WD en de ChristenUnie over de
berichtgeving rondom de versnelling van de gaswinnrng uit de kleine velden in NoordNederland/Drenthe?

Antwoord 2
Ja. Zoals bekend, brengen wfi die zorgen regelmatig onder de aandacht van
de minister van EZK. Na deze publicatie hebben wijook opheldering gevraagd
bi EZK en de NAM. Ook uit deze informatie blijkt er geen sprake te zijn van
versnelde winning. Zoals ook aangegeven bij de beantwoording van de
vragen van de SP, geven de regionale omroepen geen inzicht in het onderliggende onderzoek.

Vraaq 3
ln hoeverre heeft het college op basis van de huidige winningsplannen, de adviezen
van SodM en de bijbehorende risico-analyses zicht op de effecten van de gaswinning
in de ondergrond (bodemdaling, eventuele toegenomen kans op seismische activiteit
en gevolgschade hiervan)?

Antwoord 3
Deze gegevens geven goed inzicht in de (potentiële) effecten van de gaswinning.
(Nadere toelichting: in de winningsplannen sÍaaÍ beschreven wat de gevolgen
van de gaswinning zijn voor de bodemdaling, natuur, milieu en het selsmisch
risico en de schade die hier eventueel uit voort kan komen. Hef SfaaÍsÍoezicht
op de Mijnen, TNO en de Technische commissie bodembeweging controleren
dit technisch inhoudelijk en adviseren hierover aan de minister. Vanwege ons
adviesrecht bij winningsplannen ontvangen wij in een vroeg stadium van een
procedure het winningsplan en de adviezen Op basis hiervan krijgen wij een
goed beeld van de potentiële effecten en kunnen wij dit, indien wij dit nodig
achten, betrekken bijons advies aan de minister.)

Vraao 4
ls het college van GS bereid om er opnieuw in de overleggen met het Ministerie van
Economische ZakenlMinister Wiebes met klem op te wijzen dat vermindering van de
gaswinning in Groningen niet mag worden afgewenteld op de inwoners van de gebieden?

Antwoord 4
Wij brengen dit bij herhaling bij de minister onder de aandacht, bijvoorbeeld bij
onze adviezen over de gaswinning in Groningen en de gasopslag Norg.
Hoogachtend,
Gedeputeerde

nthe,

,

voorzitter

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
11 juli 2019,
Betreft:

vragen ex art. 41 (RvO) aan college van Gedeputeerde Staten n.a.v.
berichtgeving RTV Drenthe gaswinning kleine velden

Geachte mevrouw Klijnsma,
Op donderdag 11 juli 2019 verscheen een artikel op RTV Drenthe, getiteld ‘Kleine gasvelden in
Drenthe versneld leeggehaald’. Dit artikel is gebaseerd op gezamenlijk onderzoek van RTV
Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân op basis van een aantal winningsplannen voor
kleine gasvelden in Noord-Nederland.
Uit de berichtgeving komt het beeld naar voren dat de winning van aardgas uit de kleine velden in
onder andere Drenthe door de NAM en Vermillion wordt versneld. De Drentse politiek is altijd
duidelijk geweest: geen extra gaswinning in Drenthe door het verlagen van de gaswinning in
Groningen. Door de berichtgeving wordt de onrust onder de inwoners in de winningsgebieden
over de mogelijke effecten van versnelde gaswinning uit de kleine gasvelden begrijpelijkerwijs
aangezwengeld. Die zorgen komen onder andere voort uit de ondoorzichtige
informatievoorziening, maar ook uit de mogelijke schadelijke effecten die bodemdaling heeft op
de bebouwde omgeving en de natuur.
Naar aanleiding hiervan hebben PvdA, VVD en ChristenUnie de volgende vragen aan het college
van Gedeputeerde Staten:
- Herkent het college van GS het in de hierboven genoemde berichtgeving van RTV Drenthe
geschetste beeld over de tendens van versnelling van de gaswinning?
- Deelt het college van GS de zorgen van de PvdA, VVD en de ChristenUnie over de
berichtgeving rondom de versnelling van de gaswinning uit de kleine velden in Noord-Nederland /
Drenthe?
- In hoeverre heeft het college op basis van de huidige winningsplannen, de adviezen van SodM
en bijbehorende risico-analyses zicht op de effecten van de gaswinning op de ondergrond
(bodemdaling, eventuele toegenomen kans op seismische activiteit en gevolgschade hiervan)?

- Is het college van GS bereid om er opnieuw in de overleggen met het Ministerie van
Economische Zaken / minister Wiebes met klem op te wijzen dat vermindering van de gaswinning
in Groningen niet mag worden afgewenteld op de inwoners van de gebieden?

Namens de fracties van PvdA, ChristenUnie en VVD,

Rudolf Bosch, Bernadette Van den Berg-Slagter en Jan Smits

