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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 6 november 2019
: 7 januari 2020

Vragen nr. 87
Vragen van mevrouw A.T.B. de Vries (PvdA) over Aardgaswinning Noord-Holland
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Provinciale Staten mede, dat op 6 november 2019 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw
A.T.B. de Vries (PvdA), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Op dinsdag 10 september jl. maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat
bekend dat de gaskraan in Groningen versneld dicht gaat. Aangegeven werd dat zolang

Nederland nog gas nodig heeft dit onder meer via import en uit de kleinere gasvelden zal
worden gehaald.

In onze provincie zijn meerdere velden waar gas gewonnen of opgeslagen wordt. Nu de

aardgaswinning in Groningen wordt stopgezet, bestaat de vrees bij een vijftiental gemeenten in
Noord-Holland dat de winning in onze provincie op enigerlei wijze wordt uitgebreid. Bij besluit
van 8 oktober 2019 hebben GS de vragen van de PvdA van 19 september beantwoord over

aardgaswinning in Noord-Holland en de mogelijke uitbreiding daarvan. In de beantwoording
verwijst het college voornamelijk naar een brief van minister Wiebes van 6 september 2019,

toen naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerfracties van de PvdA, D66 en SP van juli
2019.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:

Realiseert de gedeputeerde zich dat het besluit om te stoppen met de gaswinning in Groningen
is gedateerd na de brief van minister Wiebes waarnaar het college verwijst in zijn antwoorden?
Antwoord 1:

Ja. Het besluit heeft echter geen gevolgen voor de gaswinning uit kleine velden. Dit heeft de
minister op 4 oktober aan de Tweede Kamer gemeld. Op dezelfde dag is een nieuwsbericht
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uitgebracht met de titel ‘Geen extra gaswinning kleine gasvelden vanwege eerder sluiten

Groningenveld’1. Daarin is de volgende passage te lezen: “Nederland gaat gestaag van het

aardgas af maar heeft de komende jaren nog wel gas nodig. De beëindiging van de gaswinning
in Groningen in 2022 leidt niet tot een hogere productie uit de 240 kleine gasvelden in
Nederland. Het volume neemt juist elk jaar af.”

In het nieuwsbericht verwijst de minister ook naar de in de inleiding genoemde brief van 6

september (kenmerk: DGKE-WO/19190073)2. Daarin is onder andere het volgende te lezen:
“De veronderstelling dat er meer aardgas gewonnen wordt uit kleine velden dan oorspronkelijk
vergund en dat de kleine velden versneld worden leeggehaald, is onjuist. Ook uit de

jaarverslagen die TNO jaarlijks publiceert blijkt dat de totale gasproductie uit de kleine velden
elk jaar afneemt. (…) Het meest recente jaarverslag van TNO is te vinden

https://www.nlog.nl/nieuws/jaarverslag-delfstoffen-en-aardwarmte-2018-online.
[…]

Voor een individueel veld kan dit anders zijn. Indien een mijnbouwbedrijf veranderingen en/of

overschrijdingen ten opzichte van bestaande winningsplannen verwacht, moet er een gewijzigd
winningsplan worden ingediend. Ook worden soms nieuwe gasvelden, waarvoor eerder een

opsporings- en winningsvergunning is afgegeven, in productie genomen. Dit zijn veelal velden
die eerder ontdekt zijn, maar nu pas in productie worden genomen.
[…]

De hoeveelheid aardgas die maandelijks per gasveld gewonnen wordt, wordt sinds 2003
gepubliceerd op www.nlog.nl. Het mijnbouwbedrijf moet uiterlijk vier weken na iedere

kalendermaand deze gegevens verstrekken. TNO zorgt dat deze gegevens uiterlijk vier weken
daarna worden gepubliceerd, zoals is vastgelegd in het Mijnbouwbesluit. De maximale

hoeveelheid aardgas die gewonnen mag worden uit een gasveld, is beschikbaar op nlog.nl
onder het tabblad data/productie- en injectiedata.”
Vraag 2:

Bij het besluit tot stopzetting van de gaswinning in Groningen is expliciet gezegd dat er meer

gepompt zou worden uit kleinere velden elders. Meent de gedeputeerde nog steeds dat hij kan
volstaan met verwijzing naar de achterhaalde brief van de minister in reactie op de zorgen van
Noord-Hollandse gemeenten?
Antwoord 2:

Ja, zie het antwoord op vraag 1. Per gasveld is in de vergunning vastgesteld hoeveel er

1

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning-uit-kleine-gasvelden/nieuws/2019/10/04/geen-

extra-gaswinning-kleine-gasvelden-vanwege-eerder-sluiten-groningenveld
2

Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/09/06/beant
woording-kamervragen-over-journalistiek-onderzoek-naar-kleine-gasvelden-in-noord-

nederland/beantwoording-kamervragen-over-journalistiek-onderzoek-naar-kleine-gasvelden-innoord-nederland.pdf
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maximaal mag worden gewonnen. Voor een eventuele verhoging van de productie dient de

vergunning te worden aangepast. Daarbij wordt advies gevraagd aan de decentrale overheden.
Vraag 3:

Indien de gedeputeerde desondanks vertrouwt op de door de minister aangehaalde

voorzorgsmaatregelen, waarop is dat vertrouwen dan concreet gebaseerd, nu de minister
verwijst naar het meest recente jaarverslag van 2018?
Antwoord 3:

Zoals in de eerdere beantwoording is aangegeven, ontvangt de minister voorafgaand aan de
winning adviezen van de decentrale overheden, het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de
Technische commissie bodembeweging. Daarmee is naar onze mening voldoende

zorgvuldigheid ingebouwd in het proces. Een bijkomend aspect is dat de risico’s bij de winning
uit kleine velden van een andere orde zijn dan bij de winning uit het Groningenveld. Dit is ook

terug te zien in het aantal schademeldingen. In het hierboven aangehaalde nieuwsbericht staat
daarover het volgende: “Minister Wiebes benadrukte dat een klein veld als bij Pieterzijl 10.000
keer kleiner is dan het Groningenveld. Dat betekent uiteraard ook iets voor de risico’s die met
de winning gepaard gaan. Voor de kleine gasvelden samen komen jaarlijks zo’n 15

schademeldingen binnen, voor het Groningen gasveld zijn dat er sinds maart 2018 zo’n
26.000.”
Vraag 4:

Is er of wordt er op korte termijn een risicoanalyse gemaakt door de mijnbouwmaatschappijen,
of anderen, van de specifieke situatie in Noord-Holland en de gevolgen van verhoging van de
gaswinning?

Antwoord 4:

Nee. Voor het winnen van aardgas (inclusief het verhogen van productie) is een vergunning

nodig. Het maken van een risicoanalyse is onderdeel van de vergunningprocedure. Dit gebeurt
per winningslocatie, niet voor de provincie als geheel. Zolang de winning binnen de vergunde
productieomvang blijft, wordt er geen nieuwe risicoanalyse gemaakt.
Vraag 5:

Is de gedeputeerde van mening dat de inwoners van Noord-Holland vertrouwen kunnen putten

uit de analyses van de door de minister genoemde instanties, nu deze ook jarenlang betrokken
zijn geweest bij de aardgaswinning in Groningen en hun adviezen de negatieve gevolgen voor
de Groningers niet hebben kunnen voorkomen?
Antwoord 5:

Ja. De winning uit het Groningenveld is uniek qua omvang en complexiteit, waardoor er soms

problemen zijn ontstaan die niet waren voorzien. Met de winning uit kleinere gasvelden is veel
meer ervaring. Wij verwachten daarom niet dat er onvoorziene zaken zullen optreden. Risico’s
kunnen nooit worden uitgesloten, maar deze zijn niet vergelijkbaar met die in Groningen.
Vraag 6:

Deelt de gedeputeerde de zorgen van de vijftien gemeenten, nu de minister de voorkeur geeft
aan verhoging van de winning uit kleine gasvelden boven import?
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Antwoord 6:

Nee. De situatie is niet gewijzigd sinds de beantwoording van 8 oktober. Wij volstaan derhalve
met het daarin reeds geformuleerde antwoord dat het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat bevoegd gezag is voor vergunningen onder de Mijnbouwwet en dat wij in onze

advisering altijd aandacht vragen voor de effecten van de winning en het voldoende betrekken
van de omgeving.
Vraag 7:

Is de gedeputeerde bereid naar aanleiding van de oproep van de gemeenten het gesprek met de
minister aan te gaan over de beperking en afbouw van de aardgaswinning in Noord-Holland en
hierbij de zorgen van de gemeenten nadrukkelijk aan de orde te stellen?
Antwoord 7:

Nee, wij zien op dit moment geen aanleiding om in gesprek te gaan met de minister. Bij
verhoging van de productie wordt altijd een risicoanalyse gemaakt als onderdeel van de

vergunningprocedure. De vergunning wordt alleen verstrekt indien de winning veilig kan

geschieden. Dit heeft de minister gemeld in de Kamerbrief over de kleine gasvelden [Kamerstuk
33529, nr. 469] en herhaald in het hierboven aangehaalde nieuwsbericht.

