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Schriftelijke vragen over het afhaken van de maatschappelijke 
partners bij het overleg over schadeprotocol gaswinning 

Geachte heer Schmaal, 

In uw brief van 16 januari jl. stelt u ons schriftelijke vragen over het afhaken van de maatschappelijke partners 
bij het overleg over het schadeprotocol gaswinning. Onderstaand beantwoorden wij uw vragen. 

1) Bent u het met ons eens dat een protocol dat niet de steun van de GBB en Gasberaad geniet geen 
waarde heeft? 

Wij hechten zeer aan de steun van het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging. Wij zijn dan ook 
verheugd dat zij het protocol met een positief advies aan hun achterban hebben voorgelegd. 

2) Zo niet, waarom niet? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

3) Klopt het dat de NAM meeschrijft aan concept-protocollen? 

De gemeentelijke en provinciale bestuurders hebben samen met de maatschappelijke organisaties gesproken 
met de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de inhoud van een nieuw schadeprotocol. 
De NAM is hier op geen enkele wijze bij betrokken geweest. 

4) Zo Ja, acht u dit gewenst en is dit geen reden om ook ais provincie bezwaar te maken tegen deze 
procedure? 

Zie het antwoord op vraag 3. 

5; Zult u uw eigen goedkeuring aan het protocol onthouden ais GBB en Gasberaad niet 
instemmen met het protocol? 
Zie het antwoord op vraag 1 en vraag 3. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

) Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


