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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van uw motie over Gaswinning in Drenthe
van 13 maart 2019 (M 2019-3).

Uw verzoek om bij de minister aan te dringen op proactief toezicht op gaswinning in
Drenthe voeren wij uit door verzending van de bijgevoegde brief en door een gesprek
van gedeputeerde Stelpstra met de inspecteur-generaal der Mijnen.

ln uw motie wordt ook verzocht om toetsing van plannen aan het standpunt dat er
geen extra gaswinning dient plaats te vinden ter compensatie van vermindering van
gaswinning in Groningen. Toetsing aan het provinciale beleid vindt door ons plaats
wanneer de minister ons een adviesverzoek zendt over te nemen besluiten.
Op genoemd punt levert die toetsing geen resultaat op. Het betreft immers alver-
leende concessies, voordat er sprake was van vermindering van gaswinning in
Groningen. Het Rijk besloot bovendien geen nieuwe concessies meer te verlenen
voor gaswinning op land. Van compensatie kan hierdoor geen sprake zijn.

Het betreft ingewikkelde materie. Wij hebben daarom een informatieve bijeenkomst
gepland op maandagavond 27 mei 2019, waarin deskundigen uitleg geven over de
feiten, waarvoor wij ook de Drentse gemeenteraadsleden uitnodigen. U ontvangt van
ons nog een uitnodiging.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage Brief aan d tn van Economische Zaken en Klimaat
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Geachte heer Wiebes,

Wederom namen Provinciale Staten van Drenthe een motie aan over gaswinning.
Ook in Drenthe leidt de gaswinning tot onrust onder inwoners. Wij drongen meermaals
bij u aan op het zorgen voor tijdige, transparante communicatie over plannen voor
gaswinning en het betrekken van inwoners bij die plannen en de verdeling van lusten
en lasten. Mensen willen weten wat er speelt: hoe monitoring en toezicht is geregeld
en hoe de resultaten daarvan beschikbaar zijn, wat de risico's zijn, hoe schade wordt
afgehandeld en hoe wordt geborgd dat dit alles onafhankelijk van de mijnbouwbe-
drijven plaats vindt.
Opnieuw stellen wij u in kennis van het standpunt dat er in Drenthe geen extra gas-
winning dient plaats te vinden als compensatie van de vermindering van de gas-
winning in Groningen. ook dringen wij bij u aan op proactieve uitvoering van het
toezicht op de gaswinning in Drenthe door het Staatstoezicht op de Mijnen. Ter in-
formatie zenden wij u ter toelichting de bijgevoegde motie over het voorgaande, die
unaniem is aangenomen door Provinciale Staten van Drenthe.
Wij zullen u als voorheen constructief adviseren over winningsplannen en die plannen
en uw ontwerpbesluiten toetsen aan het provinciale beleid.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

Bijlage Motie de orde Gaswinning in Drenthe

Afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe

voorzitter
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Motie Vreemd aan de orde Gaswinning Ín Drenthe

Provincíale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag LJ maart2819,

M 2019-3
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Constaterende dat:
- Vermillion in de gemeente Westerveld meergas wil wínnen dan de huÍdige concessie

toelaati
- De NAM in twee velden in Drenthe de gaswÍnnÍng wil gaan intensiveren;
- Hiermee het beeld ontstaat dat extra gaswinning in Drenthe nodig is om Groningen te

compenseren;
Provinciale Staten van Drenthe in een motie hebben uÍtgesproken dat Drenthe geen extra
gaswinning wil om Groningen te eompenseren;
Dit desondanks heeft geleíd tot aanvragen voor verhoging van de gaswinning;
- Deze gaswinning zorgtvoor onÍust bij bewoners in hetgebied;
- De Tweede Kamer ap 4 iebruarijl. een motie met brede steun heeft aangenomen voor meer

toezicht op de gaswinning van kleine gasvelden;

Van mening ziinde dat:
- Extra gaswinning in Drenthe ongeweÍlst ís vanwege de onzekerheden over de negatieve

effecten;
- Het veiligheídsgevoel bij bewoners van groot belang is;
- Een stevíge herbevestiging van het standpunt dat Provincíale Staten geen extra gaswinning

wil om Groningen te compenseren gewenst is;

Besluit:
Het College van Gedeputeerde Staten alle sítuaties waarin er meer of nieuwe gaswinning
wordt voorgesteld, te laten toetsen aan de uitspraak in de motie van februari 2ALB dat
Drenthe geen extra gaswinning wil om 6roningen te compenseÍen en dit aan de Mínister van
Economische Zaken en Klimaat kenbaar te maken en
Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten vooÍts om er bíj de minister op aan te
dringen, om SodM te vragen proaclief gebruik te maken van hun toezichtstaken op
gasvelden in Drenthe.

En gaat over tot de orde van de dag.
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