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Schriftelijke vragen over tracking bij de winning Pieterzijl 

Geachte mevrouw Blink, 

Op 4 april 2018 ontvingen wij namens de Statenfractie Groninger Belang uw vragen betreffende het voornemen 
van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gas te winnen in Pieterzijl onder andere met gebruikmaking 
van een eenmalige hydraulische putstimulatie. Hieronder volgt onze reactie. Wij herhalen de vragen en 
beantwoorden die. 

1. Is het provinciebestuur het met ons eens dat fracking ais winningsmethode van gas verboden 
zou moeten worden in Nederland uit oogpunt van veiligheid? 

Antwoord: In ons advies in zake Pieterzijl-Oost d.d. 27 juni 2017 hebben wij aangegeven tegen de ontwikkeling 
van nieuwe kleine gasvelden en de daarmee verband houdende activiteiten, waaronder eventueel ook 
hydraulische putstimulatie, in onze provincie te zijn. Wij verzetten ons dan ook tegen het toepassen van deze 
methode in onze provincie. 

2. Op welke wijze kunt u hier invloed op uitoefenen via beroepsprocedures en of inspraak of 
zienswijzen? 

Antwoord: Wij hebben een zienswijze ingediend. Daarin hebben wij aangegeven tegenstander te zijn van de 
toepassing van fracking. Onze zienswijze geeft mede uitvoering aan de door uw Staten aangenomen moties 
(nrs. 359 en 363) in de Provinciale Statenvergadering d.d. 18 april 2018. 

3. wat u deze momenten met de Staten delen zodat de Staten ook hun inbreng daarbij kunnen 
geven? 

Antwoord: Wij hebben conform eerder genoemde moties gehandeld door het indienen van een zienswijze. 
Daarbij hebben wij nadrukkelijk de inbreng zoals deze door uw Staten is geleverd betrokken. De betreffende 
zienswijze wordt gelijktijdig met deze beantwoording naar u toegezonden. 

4. is bekend onder welk gebied de fracking exact plaats heeft? 

Antwoord: Ja, dat is bekend. Het veld Pieterzijl-Oost wordt mogelijk vanuit de NAM-locatie Warfstermolen in de 
provincie Fryslan gestimuleerd. 
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5. Loopt dit winningsveld onder de waddendijk door? 

Antwoord; Nee, het betreft een klein gasveld met volgens het winningspian een oppervlakte van ongeveer 
1,6 vierkante kilometer. 

6. Welke garanties heeft u van de minister gekregen dat erzieh geen calamiteiten voordoen? 

Antwoord: 
De minister heeft positieve adviezen gekregen van SodM (inclusief TNO) van de Tcbb en van de Mijnraad ten 
aanzien van het veilig kunnen uitvoeren van de hydraulische putstimulatie. 
In zijn algemeenheid twijfelen wij niet aan de deskundigheid op dit gebied van deze organisaties. Wij hebben 
ons in de afgelopen jaren veelal op de adviezen van deze instanties gebaseerd in onze rol en rechtsgang 
rondom het Groningenveld. Wij beschouwen de adviezen van deze instanties als adequaat, maar zijn wel 
kritisch. 

Echter in onderhavig geval gaat het om de ontwikkeling van een nieuw gasveld, waar wij tegen zijn. 

7. Hoe verloopt contact met de Friese buren hierover, immers een deel van het gasveld ligt op 
hun grondgebied. 

Antwoord: 
Het gasveld valt zowel binnen de concessie Groningen (maar niet binnen het Groningenveld) als binnen de 
concessie Tietjerksteradeel. Samen met de betrokken decentrale overheden, te weten de provincie Fryslan, de 
gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, de gemeente Zuidhorn en Wetterskip Fryslan, is vorig jaar de 
advisering richting de minister van EZK voorbereid. De betrokken overheden hebben elk afzonderlijk 
geadviseerd. Alhoewel het desbetreffende gasveld net niet binnen het beheergebied van het Waterschap 
Noorderzijlvest ligt, wordt dit waterschap door ons ook op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
Ten aanzien van het (eventueel) indienen van zienswijzen door de afzonderlijke overheden heeft ook 
afstemming plaatsgevonden. Dit proces verloopt naar ons inzicht goed. 

8. Welk standpunt neemt GS in ten aanzien van het ontwerp instemmingsbesiuit Pieterziji dat 
nu in omloop is? 

Antwoord: 
Wij hebben een zienswijze ingediend in lijn met ons advies van 27 juni 2017, waar wij u graag naar verwijzen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 
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» , secretaris. 


