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Geacht heer Kamminga, 

Op 27 maart 2017 ontvingen wij uw vragen omtrent het omzeilen door minister Kamp van de 
gaswinningsprocedure door minister Kamp. Deze zaak gaat over het winnen van gas door NAM vanuit 
zogenaamde Kleine Velden op basis van een winningsplan, waarop minister Kamp nog geen 
instemmingsbesluit heeft genomen. Voor onze provincie heeft dit betrekking op de velden Oude Pekela, 
Kiel-Windeweer, Faan, Zuidwending-Oost, Bedum en Warffum. 

Per 1 januari 2017, bij de laatste wijziging van de Mijnbouwwet, geldt voor het instemmen door de minister 
van Economische zaken met een winningsplan dan wel een wijziging van een winningsplan de uniforme 
openbare (zgn. uitgebreide) voorbereidingsprocedure op basis van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
die o.a. voorziet in adviesrecht voor de decentrale overheden. 

Wij realiseren ons dat wij in onderstaande beantwoording niet compleet zijn, omdat wij in afwachting zijn van 
een reactie van het ministerie van Economische Zaken. Omdat wij geen zicht hebben op de termijn van die 
reactie, beantwoorden wij uw vragen voor zover nu mogelijk. Zodra wij een antwoord van het ministerie 
hebben zullen wij uw vragen nader beantwoorden. 

Hieronder volgt onze reactie. Wij herhalen de vragen en beantwoorden die. 

1. Bent u op de hoogte van het bericht 'Minister Kamp omzeilt vaker gasprocedure' in het 
Friesch Dagblad van 27 maart jongstleden? 

Antwoord: Ja. 

2. Bent u op de hoogte van de antwoorden van de minister op de Kamervragen van SP, 
Christenunie 066 en PvdA? 

Antwoord: Ja, wij hebben kennisgenomen van de brieven van de minister aan de Kamerleden Smaling, 
Dik-Faber, Van Veldhoven, Jacobi en Jan Vos. Bij de beantwoordingsbrief aan kamerlid Dik-Faber was een 
bijlage gevoegd waarop alle in procedure zijnde winningsplannen in Nederland waren vermeld. 
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3. Is het u bekend dat er op zes plaatsen (Faan, Oude Pekela, Zuidwending, Kiel-Windeweer, 
Bedum en Warffum) in de provincie Groningen toestemming is gegeven om gas te winnen 
terwijl het nieuwe winningsplan nog niet is vastgesteld en de wettelijke procedure nog 
doorlopen moet worden? 

Antwoord: Ja, zie ook antwoorden op vraag 1 en 2. Deze velden zijn vermeld op de hierboven genoemde 
bijlage. 

4. Wat vindt u ervan dat de gasproductie op deze piaatsen al is begonnen terwijl de lokale 
overheden nog geen inspraakmogelijkheden hebben gehad omdat de procedure nog niet 
doorlopen is? 

Antwoord: Naar aanleiding van het artikel in het Friesch Dagblad en de antwoorden van de minister op de 
Kamervragen, hebben wij op 28 maart jl. uitleg over de gang van zaken bij het ministerie van Economische 
Zaken gevraagd, omdat wij tot op heden nog geen verzoek om advies van het ministerie hebben ontvangen 
voor winningsplannen van de genoemde NAM-locaties. Het betreffen bestaande gas-winlocaties waarvoor al 
eerder een instemming met een winningsplan heeft plaatsgevonden onder het oude regime van de 
Mijnbouwwet. 
Ons is toegezegd dat het ministerie onze vragen op korte termijn per brief zal beantwoorden. Tevens zal 
deze brief door het ministerie gezonden worden aan alle bij deze zes locaties betrokken decentrale 
overheden. Wij wachten de beantwoording af. 

5. Bent u het met D66 eens dat gaswinning pas gestart mag worden op het moment dat de 
toestemmingsprocedure - en daarmee de inspraak- en in-beroep-mogelijkheden - is 
doodopen? 

Antwoord: Op dit moment is het ons onbekend of de winning plaatsvindt op basis van het vigerende 
winningsplan dan wel op basis van het in procedure zijnde winningsplan, waarop dus nog geen instemming 
heeft plaatsgevonden. Op grond van de gewijzigde Mijnbouwwet hebben overheden een adviesrecht over 
winningsplannen van mijnbouwondernemingen. Vervolgens kunnen direct betrokkenen een zienswijze 
indienen tegen het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister en tenslotte beroep aantekenen tegen het 
definitieve instemmingsbesluit. Wij gaan er vanuit dat de minister de bepalingen in de Mijnbouwwet volgt. 
Ons is toegezegd dat deze winningsplannen nog in 2017 in procedure worden gebracht. 
Alvorens een uitspraak te doen in onderhavige gevallen wachten wij eerst de reactie van het ministerie van 
Economische Zaken af. 

6. Wat kan het college van Gedeputeerde Staten doen om er voor te zorgen dat gaswinning in 
de provincie Groningen pas mag plaatsvinden nadat de Juiste procedures zijn doodopen? 

Antwoord: Afhankelijk van de beantwoording door het ministerie zullen wij ons beraden op verdere stappen. 
Op basis van de beantwoordingsbrief van de minister zullen wij u op later tijdstip nader informeren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepute de Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


