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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over NAM verkoop kleine gasvelden

Geachte mevrouw Van den Berg,

ln uw brief van27 oktober 2021 stelde u een aantalvragen over NAM verkoop
kleine gasvelden. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Wanneer is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte gebracht door
de NAM over dit besluit?

Antwoord 1

Voorafgaand aan de publicatie van het persbericht op 26 oktober 2021
ontvingen wij van de directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschap-
pij (NAM) BV een e-mail over het voornemen. Omdat het nieuws bij ons
veelvragen opriep, hebben wij de NAM uitgenodigd voor een ophel-
derend gesprek. Dit bestuurlijk overleg met de NAM heeft plaats-
gevonden op 15 november 2021. Hierin is afgesproken dat wij voortaan
ieder kwartaal bestuurlijk overleg hebben met de NAM over deze ont-
wikkeling en om nadere afspraken te maken over onderlinge communi-
catie.

Vraag 2
Heeft het college zicht op de motivatie van de NAM om de velden te verkopen?

Antwoord 2

Ja. De Ínteresse van de aandeelhouders Shell en ExxonMobil om in
Nederland te ínyesteren is tanende. Dat vertaalt zich concreet in een af-
nemende bereidheid om op dit moment te inyesteren. Het persbericht
vermeldt "OIie- en gaswinning in Nederland heeft niet langer de prio- 6h
riteit van NAM-aandeelhouders Shetl en ExxonMobil, wat zorgt voorXffffiS.lZ
minder investeringsruimte voor de NAM in olie en gas." É"4-l"Ut"Í-qt
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Vraag 3

Wat is de waarde van de huidige afspraken die gemaakt zijn met de NAM over

schade (afhandeling) door winning in de kleine velden in geval van verkoop van

de velden aan een ander bedrijf?

Antwoord 3

Een winningsvergunning (concessie), of een dee/ daarvan, wordt op
basis van de Mijnbouwwet (Mbw) overgedragen aan een andere rechts-

persoon. ln die Mbw-procedure is de minister van Economische Zaken en

Klimaat (EZK) bevoegd gezag. De wettelijke verplichtingen ten aanzien
van schade blijven onverkort bestaan.

Vraag 4
Deelt het college onze zorgen met betrekking tot de positie van Drentse in-

woners bijverkoop?

Antwoord 4

Hoewel de wettelijke verplichtingen ten aanzien van schadeafhandeling
blijven bestaan (zie antwoord 3), kunnen wij ons goed voorstellen dat in-
woners zich zorgen maken over deze ontwikkeling. Daarom zullen wij
ook bij de minister van EZK aandringen op goede afspraken over (onaf-

hankelijke) schadeafhandeling in een eventuele verkoop. ln het be-

stuurlijk overleg met de NAM van 15 november 2021 hebben wij ook af-
spraken gemaakt over zorgvuldige en tijdige communicatie richting de

Drentse inwoners.

Vraag 5
Wat is de rol van het ministerie van Economische Zaken bij verkoop?

Antwoord 5

Zie antwoord 3. De minister is bevoegd gezag bij de overdracht van

winningsvergunningen en toetst daarbij onder andere de financiële
robuustheid van de overnemende partij.

Vraag 6

Wat is de rol van het lnstituut Mijnbouwschade bij de verkoop?

Antwoord 6
De Commissie Mijnbouwschade en het lnstituut Mijnbouwschade
Groningen spelen hierbij geen formele rol. De wettelijke verplichtingen
en de afspraken over de afhandeling van mijnbouwschade blijven zoals

die zijn.
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VraagT
Wat is de rol van de provincie bijverkoop?

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

mb/coll

Antwoord 7

Uiteraard spelen wij geen rol in de onderhandelingen tussen markt-
partijen. Wel zijn wijwettelijk adviseur van de minister in de Mbw-proce-
dure voor de overdracht van de winningsvergunningen (zie antwoord 3).

ln deze procedure vraagt de minister van EZK ons advies. Wij betrekken
daarbijde gemeentes en de waterschappen.

, secretaris



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten, 
mevr. drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Assen, 27 oktober 2021 

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende de aankondiging van de NAM om kleine 
gasvelden te verkopen 

Geachte voorzitter, 

De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van het bericht dat de NAM van plan is haar 
kleine gasvelden te verkopen.  

De ChristenUnie maakt zich al lange tijd zorgen over de schadeafhandeling van schade ontstaan door 
gaswinning in de zogenaamde kleine gasvelden in Drenthe. Dit proces loopt nu al erg moeizaam, en een 
verkoop zal naar onze inschatting op zijn minst niet bijdragen aan een versnelling van dit proces.  

Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen: 

1. Wanneer is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte gebracht door de NAM over dit besluit? 
2. Heeft het college zicht op de motivatie van de NAM om de velden te verkopen? 
3. Wat is de waarde van de huidige afspraken die gemaakt zijn met de NAM over schade (afhandeling) 

door winning in de kleine velden in geval van verkoop van de velden aan een ander bedrijf? 
4. Deelt het college onze zorgen met betrekking tot de positie van Drentse inwoners bij verkoop?  
5. Wat is de rol van het ministerie van Economische Zaken bij de verkoop? 
6. Wat is de rol van het Instituut Mijnbouwschade bij de verkoop? 
7. Wat is de rol van de provincie bij verkoop? 

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

Bernadette van den Berg 
ChristenUnie 


