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Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van ex 
artikel 46 RvO 

Reden van vraagstelling 

De Partij voor de Dieren heeft van een omwonende van gaswinninglocatie Roodehaan te Saaksum vernomen, 
dat er problemen zouden zijn geconstateerd in één van de boorputten. In de put zou formatiewater staan. De 
put zou daarom volgens dhr. Martin Smit van de NAM niet meer geschikt zijn om te worden gebruikt voor 
winning met behulp van. fracken. 

Om de put verder te kunnen gebruiken voor de winning van aardgas zal de put leeg gepompt moeten worden. 
Formatiewater is zwaar vervuild water en moet afgevoerd worden voo r reiniging. Vervolgens zal het 
waarschijnlijk bij Borgsweer in de ondergrond worden geïnjecteerd. 

Als de put niet wordt leeg gepompt zal zij moeten worden afgesloten. 

Wij stellen u de volgende vragen: 

1. Is het college door de NAM op de hoogte gebracht van het probleem in één van de boorputten op 
locatie Roodehaan? Zo ja, kunt u ons hierover bijpraten? Zo nee, bent u het met de Partij voor de 
Dieren eens dat dit onwenselijk is en bovendien moreel onaanvaardbaar, gezien de zorgen van de 
omwonenden? Wat gaat U in het laatste geval doen om alle informatie boven water te krijgen? Bent 
u bijvoorbeeld in staat en bereid om eventuele onderzoeksresultaten van de NAM met betrekking tot 
deze specifieke put op te vragen? Zo niet, waarom niet? 

2. De NAM zegt dat haar boorputten veilig zijn en niet lekken. Toch zijn er voorbeelden bekend van 
putten waar dat wel is gebeurd. Bent u van mening dat er voldoende wordt gecontroleerd op 
lekkages? Kunt u uw antwoord toelichten? Wordt volgens u voldoende rekening gehouden met de 
invloed van aardbevingen op de kwaliteit van de boorputten? 

3. Bent u op de hoogte gesteld van het feit dat als de volgelopen put wordt afgesloten er - een klein -
risico is op lekkage? Hoe wordt in dat geval de veiligheid van de directe omgeving van de betreffende 
put in de toekomst geborgd? Op grond van de Wet bodembescherming heeft de provincie een 
wettelijke taak inzake bodemverontreiniging en is hierin bevoegd gezag: op welke wijze bent u van 
plan zorg te dragen voor het milieu in de directe omgeving van die put? Hoe zal de monitoring in dat 
geval geregeld worden voor nu en de toekomst? 

4. De NAM is nog steeds voornemens via een andere boorput op de locatie het fracken door te zetten. 
Gezien de problemen in voornoemde put is het schijnbaar niet uitgesloten dat er (veel) formatiewater 
naar boven komt. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het risico bij deze locatie schijnbaar 
groter is, dan door de NAM wordt gesuggereerd? Acht u het met de Partij voor de Dieren wenselijk 
om deze specifieke situatie nog eens met de minister te bespreken als extra risicovol? Zo nee, waarom 
niet? 
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