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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over gevolgen verkoop olieveld Schoonebeek

Geachte mevrouw Vedder en heer Neutel,

ln uw brief van 1 november 2021 stelde u een aantal vragen over gevolgen
verkoop olieveld Schoonebeek. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

ls het college van GS door de NAM op de hoogte gesteld van het voornemen om
de olie- en gasvelden te verkopen; zo ja, wanneer was dat?

Antwoord 1

Voorafgaand aan de publicatie van het persbericht op 26 oktober 2021

ontvingen wij van de directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) BV een e-mail over het voornemen. Omdat het nieuws bij ons veel
vragen opriep, hebben wijde NAM uitgenodigd voor een ophelderend
gesprek. Dit bestuurlijk overleg met de NAM heeft plaatsgevonden op
15 november 2021. Hierin is afgesproken dat wij voortaan ieder kwartaal
bestuurlijk overleg hebben met de NAM over deze ontwikkeling en om
nadere afspraken te maken over onderlinge communicatie.

Vraag 2

Kan het college ons een overzicht verstrekken van alle concessies die de NAM
heeft in Drenthe?

Antwoord 2

De concessies (winningsvergunningen) zijn openbaar en staan op de web-
site nlog.nl.
De aan de NAM verstrekte winningsvergunningen in de provincie Drenthe
ziin Drenthe llb en Schoonebeek. dÈ
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Vraag 3

Welke van deze concessies zijn onderdeel van het plan van de NAM om het olie-
veld van Schoonebeek en de kleine gasvelden af te stoten?

Antwoord 3

De NAM wil haar activiteiten onderbrengen in verschillende BV's, die elk
verschillende clusters van mijnbouwactiviteiten bevatten. Deze herstructu-
rering gaat over de gehele NAM. Waar de exacte grenzen komen te
liggen en welke winningsvergunningen en locaties in welk cluster komen,
is nog niet bekend. Hier wordt door de NAM in de komende periode ver-

dere studie naar gedaan.

Vraag 4
Welke rol speelt het provinciebestuur bij deze overnames? De concessies be-

vinden zich vaak in de ondergrond van meerdere gemeentes.

Antwoord 4

Een winningsvergunning (concessie), of een deel daarvan, wordt op basis

van de Mijnbouwwet (Mbw) overgedragen aan een andere rechtsper-
soon. ln die Mbw-procedure is de minister van Economische Zaken en

Klimaat (EZK) bevoegd gezag. Ook de omgevingsvergunningen van de

desbetreffende mijnbouwinrichtingen worden overgedragen. Wij zijn
wettelijk adviseur van de minister. ln de Mbw-procedure vraagt de

minister van EZK ons advies. Wij betrekken daarbij de gemeentes en de

waterschappen.

Vraag 5

Heeft de provincie controle of regie op deze overnames, met betrekking tot de

veiligheid?

Antwoord 5

Nee, wij kunnen over veiligheidsaspecten louter advies geven

Zie ook antwoord 4.

Vraag 6

Heeft de provincie een controle, regie of invloed op afspraken die met de even-

tuele nieuwe eigenaren van de olie- en gasvelden worden gemaakt?

Antwoord 6

Uiteraard spelen wij geen rol in de onderhandelingen tussen marktpar-
tijen. Wel zijn wijwettelijk adviseur van de minister in de Mbw-procedure
voor de overdracht van de winningsvergunningen (zie antwoord 4).

Verder overleggen wij regelmatig met mijnbouwbedrijven. Het doel
daarvan is elkaar te informeren over plannen en beleid.



3

Vraag 7

Als de afspraken met de nieuwe eigenaren van invloed zijn op het milieu, op
welke manier kan de provincie / het college daar dan in mee denken, c.q. invloed
op uitoefenen?

Antwoord 7

Geen. Dat is ook niet aan de orde, omdat een nieuwe eigenaar zich aan

de bestaande omgevingsvergunningen dient te houden.

Vraag 8

Welke mogelijkheden heeft het college om bij een eventuele overname eisen te
stellen, c.q. invloed uit te oefenen op de manier waarop de concessiehouder
omgaat met haar verplichtingen om het terrein en de ondergrond weer schoon

op te leveren, om te voorkomen dat de overheid (en dus de burger) opdraait
voor de kosten?

Antwoord 8

Geen. Dat is ook niet aan de orde, omdat deze verplichtingen wettelijk
zijn geregeld en die gelden ook voor de nieuwe eigenaar.

Vraag 9

ls het college bereid om met aangrenzende provincies, Groningen, Friesland en

Overijssel samen op te trekken om maximale invloed uit te oefenen om zo te be-
werkstelligen dat bedoelde overname onder de juiste voorwaarden wordt uit-
gevoerd?

Antwoord 9

Ja, wanneer daar aanleiding toe is. Overigens hebben wij zeer regelmatig
overleg met de andere overheden (provincies en gemeenten) die te
maken hebben met mijnbouwactiviteiten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll



     Statenfractie Drenthe 

 
De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe 
mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

 
Assen, 01 november 2021   

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 over gevolgen mogelijke verkoop olieveld 
Schoonebeek 

  
Geacht college, 
 
De CDA-fractie heeft via de media kennisgenomen van het voornemen van de NAM om alle 
kleine gas- en olievelden in Nederland te verkopen waaronder het olieveld in Schoonebeek. 
Met een persbericht heeft Shell deze berichtgeving bevestigd en onder meer laten weten dat 
de mogelijke verkoop van de velden geen invloed heeft op de afhandeling van de 
aardbevingsgevolgen in Groningen. Met de verkoop van het olieveld en de daarmee 
samenhangende afvalwaterinjectie in Twente komt het eigenaarschap hiervan op termijn in 
andere handen.    
  
De concessies van de NAM zijn voorzien van voorwaarden. Daar horen ook verplichtingen 
bij voor de NAM om hun projecten schoon op te leveren als de velden leeg zijn. In 
Schoonebeek en omgeving is men zeer tevreden over de manier waarop de NAM eerdere 
concessies heeft gestopt en gesaneerd. De CDA-fractie vraagt zich af op welke manier deze 
manier van werken ook voor de toekomst is gegarandeerd. De veiligheid van mensen in het 
algemeen maar in het bijzonder voor omwonenden moet naar het oordeel van de CDA-
fractie gegarandeerd zijn. De CDA-fractie maakt zich zorgen over de gang van zaken en 
heeft daarom de volgende vragen: 
 

1. Is het College van GS door de NAM op de hoogte gesteld van het voornemen om de 
olie- en gasvelden te verkopen; Zo ja, wanneer was dat? 

 
2. Kan het college ons een overzicht verstrekken van alle concessies die de Nam heeft 

in Drenthe? 
 

3. Welke van deze concessies zijn onderdeel van het plan van de NAM om het olieveld 
van Schoonebeek en de kleine gasvelden af te stoten? 

 
4. Welke rol speelt het provinciebestuur bij deze overnames? De concessie bevinden 

zich vaak in de ondergrond van meerdere gemeentes.  
 

5. Heeft de provincie controle of regie op deze overnames, met betrekking tot de 
veiligheid? 

 



6. Heeft de provincie een controle, regie of invloed op de afspraken die met de 
eventuele nieuwe eigenaren van de olie en gasvelden worden gemaakt? 

 
7. Als de afspraken met de nieuwe eigenaren van invloed zijn op het milieu, op welke 

manier kan de provincie/het college daar dan in mee denken, c.q. invloed op 
uitoefenen? 

 
8. Welke mogelijkheden heeft het college om bij een eventuele overname eisen te 

stellen, c.q. invloed uit te oefenen op de manier waarop de concessiehouder omgaat 
met haar verplichtingen om het terrein en de ondergrond weer schoon op te leveren, 
om te voorkomen dat de overheid (en dus de burger) opdraait voor de kosten? 

 
9. Is de het college bereid om met aangrenzende provincies, Groningen, Friesland en 

Overijssel samen op te trekken om maximale invloed uit te oefenen om zo te 
bewerkstelligen dat bedoelde overname onder de juiste voorwaarden wordt 
uitgevoerd? 

 
Namens de CDA-Statenfractie,  
 
  
Eline Vedder en Klaas Neutel 


