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Onderuverp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
plannen opschroeven gaswinning NAM in Drenthe

Geachte mevrouw Van den Berg en heren Zwiers en Neutel,
ln uw brief van 5 maart 2019 stelde u een aantal vragen over plannen opschroeven
gaswinning Nederlandese Aardolie Maatschappij(NAM) in Drenthe. Deze vragen
beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Hebt u kennis genomen van het bericht'NAM wilgaswinnen in 17 Drentse velden'
(RTV Drenthe 01 -03-201 9)?
Antwoord

1

Ja.

Vraag2
Kunt u aangeven hoe de feitelijke situatie is op dit moment?

Antwoord 2
De NAM wint momenteel in Drenthe gas uit dertien gasvelden.

2

Vraaq 3
Bent u het met ons eens dat de ontstane situatie onwenselijk is?

Antwoord 3
Het is niet geheel duidelijk wat u met de ontstane situatie bedoelt. De NAM
heeft in een brief, die u B maart 2019 via ons ontvangen hebt, laten weten dat
de berichtgeving over het aanvullend in gebruik nemen van zeventien andere
gasvelden in Drenthe niet correct is. De NAM stelt in deze brief naasÍ de
huidige dertien gasvelden geen nieuwe velden in exploitatie te zullen nemen.

Yraag 4
Bent u bereid het standpunt uit de motie (oa dat vermindering van de gaswinning in
Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe)
nogmaals over te brengen bijde minister en de NAM om zodoende maximale druk te
zetten om dit voornemen tegen te houden?

Antwoord 4
Wij brengen dit punt regelmatig bij de minister onder de aandacht in het kader
van onze advisering b'tj winningsplannen en blijven dit doen. De minister is op
de hoogte van het feit dat (extra) gaswinning in Drenthe een zeer gevoelig
onderwerpis. Ons standpunt in deze wordt ook nu weer bekrachtigd door de
reacties die de recente berichtgeving heeft opgeroepen.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
5 maart 2019
Betreft:
Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende plannen
opschroeven gaswinning NAM in Drenthe
Geachte voorzitter,
Vrijdag werden we onaangenaam verrast door het bericht van RTV Drenthe ‘NAM wil

gaswinnen in 17 Drentse velden’. Topman Johan Atema geeft aan dat dit nodig is om het
verminderen van de gaswinning in Groningen op te vangen.
De Drentse politiek is hierin altijd duidelijk geweest: Geen extra gaswinning in Drenthe door
het verlagen van de gaswinning in Groningen. Dit is vorig jaar nog bekrachtigd middels een
motie. Dat staat haaks het bericht.
De Statenfractie van de ChristenUnie, PvdA en CDA constateren dat de uitspraken van de
heer Atema zorgen voor veel onrust en daarmee ook voor veel zorgen bij Drentse inwoners.
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:
1. Hebt u kennis genomen van het bericht ‘NAM wil gaswinnen in 17 Drentse velden’
(RTV Drenthe 01-03-2019)?
2. Kunt u aangeven hoe de feitelijke situatie is op dit moment?
3. Bent u het met ons eens dat de ontstane situatie onwenselijk is?
4. Bent u bereid het standpunt uit de motie (oa dat vermindering van de gaswinning in
Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe)
nogmaals over te brengen bij de minister en de NAM om zodoende maximale druk te
zetten om dit voornemen tegen te houden?
Namens de fractie van de PvdA, Christenunie en CDA
Bernadette van den Berg (Christenunie)
Peter Zwiers (Partij van de Arbeid)
Klaas Neutel (CDA)
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Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 februari 2018

Gonstaterende dat
- De minister van EZK heeft aangegeven dat de winning van aardgas in Groningen zo snel mogelijk teruggebracht dient te worden tot 12 miljard kuub per jaar;
- De minister van EZK een besluit heeft genomen over een schadeprotocol met betrekking tot de aardgaswinning in het Groningenveld;
- Provinciale Staten op 12 juli 2017 het college gevraagd hebben om er bij de regering en de Tweede Kamer
op aan te dringen dat er voor inwoners van Drenthe dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die
rechtsbescherming is en ook blijft met de invoering van een nieuw schadeprotocol voor Groningen;
- Het college van Gedeputeerde Staten bij de minister van EZ meerdere malen heeft aangedrongen op een
onafhankelijke schaderegeling met betrekking tot aardgaswinning voor die situaties die niet onder het protocol van Groningen vallen;
- Er tot op heden geen onafhankelijke schadeafwikkeling is van schade ontstaan door winning in de 'kleine
velden';
Overuvegende dat

- hiermee in de richting van onze buurprovincie goede stappen worden gezet, maar dat deze stappen voor
Drenthe nog onvoldoende zijn;

Spreekt uit dat
- De vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden
in Drenthe of tot verhoging van de maximaal toegestane opslagcapaciteit in de gasopslag in Langelo;
- Voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is, en ook blijft met de invoering van een nieuw
schadeprotocol voor Groningen;
- Er zo snel mogelijk een schadeprotocol moet komen voor de mijnbouwschade door gaswinning uit de
kleine velden;

Verzoekt het college
- Dit standpunt ter kennis te brengen van de regering en de Tweede Kamer nogmaals te wijzen op de uitspraak van deze Staten van 12 juli jl;
- Zich in te (blijven) spannen voor een schadeprotocol voor mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine
velden;
- Hierin zo mogelijk samen op te trekken met Drentse gemeenten, andere provincies en Waterschappen;
en gaan over tot de orde van de dag.
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