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Provincie Drenthe

Contactformulier
Naam
H.J. Kruyt

Onderwerp

Gas winning door de NAM in Noord Drente.

Uw bericht

Geachte Provinciale Staten Drente,
Wij wonen nu 16 jaar in nieuwbouw naast een NAM-gasput met afsluiter. 
Gelukkig bleef die kraan tot dusver gesloten! Zou de Provincie (tot op het 
allerhoogste niveau!) ervoor willen zorgen, dat na alle onvoorstelbare schade 
en ellende, hier zeer dichtbij in Groningen, deze kraan gesloten blijft? We 
maken ons grote zorgen. Laat Wiebes ervoor zorgen dat de schade door de 
NAM veroorzaakt in Groningen zoveel als mogelijk hersteld en beperkt 
wordt. En zorg er als Provincie Drente voor, dat Wiebes zijn onzalige plan, 
dat er nu in Drente nog wat nog van alles te halen valt, naar de 
PRULLENBAK verdwijnt.

Met vriendelijke groet, 
Dhr. Drs. H.J.Kruyt 
Mw. Drs. J.M.Oeloff.

mailto:hjkruyt@gmail.com


Aan:
Onderwerp:
Datum:

dhr. H.J. Kruyt en mw. J.M. Oeloff
Gaswinning door de NAM in Noord-Drenthe 
maandag 19 november 2018 15:40:45

Geachte heer Kruyt en mevrouw Oeloff,

Dankuwel voor uw bericht naar aanleiding van het besluit van het Rijk over het winningsplan Westerveld.
De zorgen van de inwoners van Drenthe over gaswinning brengen wij op verschillende wijze onder de 
aandacht.
Wij adviseren over plannen voorafgaand aan het besluit daarover van de minister van Economische Zaken en 
Klimaat.
Samen met gemeenten en waterschappen brengen wij bij het Rijk de Drentse belangen in en stemmen daarbij 
onderling af.
Aardgaswinning is aan de orde zolang er voor onze energievoorziening nog niet voldoende hernieuwbare 
energie is, zoals van zon en wind.
De provincie is niet tegen gaswinning maar vindt dat het afgewogen moet worden met de energievraag en de 
productie van hernieuwbare energie in Nederland.
Het belang van de veiligheid van onze inwoners staat bij gaswinning voorop voor het college van Gedeputeerde 
Staten van Drenthe.
De komende weken beoordelen wij in hoeverre de minister onze inbreng ter harte heeft genomen.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker
Team Milieu, Bodem en Energie
provincie Drenthe
Westerbrink 1  
Postbus 122  
9400 AC Assen  
T (0592) 36 55 55  
www.drenthe.nl




