
 
Groningen, 27 maart 2017 

 
 
 

Betreft: Schriftelijke vragen over het omzeilen gaswinningsprocedure minister Kamp 
 
 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten, 
 
Geacht College, 
 
Maandag 27 maart is in het Friesch Dagblad een bericht gepubliceerd dat minister Kamp 
goedkeuring heeft gegeven voor gaswinning in kleine velden, zonder dat de wettelijke 
procedure hiervoor was doorlopen.  
 
In 28 velden in heel Nederland (waarvan zes in Groningen) mag al worden geproduceerd 
zonder dat het nieuwe winningsplan is vastgesteld. Als reden hiervoor wordt de ontwikkeling 
van de nieuwe Mijnbouwwet genoemd. Normaliter worden winningsplannen eerst 
voorgelegd voor advies aan betrokken overheden, en is er ook een mogelijkheid om in 
beroep te gaan bij de Raad van State. Nu de procedure bij de 28 gasvelden nog niet is 
doorlopen, zijn die mogelijkheden er niet geweest terwijl de gasproductie al wel is 
begonnen.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de D66-fractie de volgende vragen: 
 

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

2. Ben u op de hoogte van de antwoorden van de minister op de Kamervragen van SP1, 
ChristenUnie2 D663 en Pvda4? 

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? 

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

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 doorlopen? 

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 doorlopen? 

 
Namens de Statenfractie van D66, 
 
Geert Kamminga 



 
1
Bron:  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D08355&did=2017D08355  
2
Bron: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D08351&did=2017D08351 
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Bron:  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D08356&did=2017D08356 
4
Bron: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D08358&did=2017D08358  
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