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Beantwoording schriftelijke vragen over de mededeling 
voornemen MER gaswinning in de Noordzee

Geachte mevrouw Voerman,

Op 19 augustus jl. heeft u statenvragen gesteld over de mededeling voornemen Milieueffectrapportage 
Gaswinning N05-A, over de voorgenomen gaswinning in een gasveld ten noorden van Rottumerplaat. 
Hieronder volgt onze reactie. Hierbij beantwoorden wij uw vragen.

1. Is het college nog steeds van mening dat er geen gas gewonnen zou moeten worden boven 
Schiermonnikoog/Rottumerplaat? Zo ja, welke mogelijkheden heeft het provinciebestuur om de 
winning tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

Ja, (conform brief d.d. 5-12-2017 - Motie tegen gaswinning ten noorden van Rottumerplaat).
Wij hebben geen adviesrecht in deze procedure, omdat het gasveld buiten de provinciegrens ligt.

2. Bent u bereid om nogmaals met de minister in gesprek te gaan, en hem opnieuw op te roepen 
geen toestemming te geven voor de winningsplannen? Zo nee, waarom niet?

Ja, want we zijn regelmatig met de minister in gesprek over gaswinning. Onze zienswijze is bekend bij de 
minister, maar we zullen deze tijdens onze gesprekken blijven inbrengen.

3. De gemeente Schiermonnikoog, de Waddenvereniging en diverse natuur- en milieuorganisaties 
hebben grote zorgen over de mogelijke winning. Volgens burgemeester van Gent van 
Schiermonnikoog wordt het eiland in haar strijd gesteund door de andere Waddeneilanden, de 
kustgemeenten en de provincie Friesland. De gemeente Schiermonnikoog en de 
Waddenvereniging kondigen een zienswijze aan op de Mededeling voornemen MER. Is het 
college bereid de handen ineen te slaan met de genoemde overheden en de Waddenvereniging? 
Graag een gemotiveerd antwoord.

Een zienswijze tegen het uitvoeren van de gaswinning is nu nog niet aan de orde, dat komt later in het proces 
(zie ook onze beantwoording van uw eerdere technische vragen over deze zaak).
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4. Gaat het college een zienswijze indienen binnen de gestelde termijn van 19 september 2019? 
Indien nee, waarom niet? Indien Ja, bent u dan bereid de leden van de Provinciale Staten tijdig 
een afschrift te sturen?

Nee, wij gaan geen zienswijze opstellen,

5. Wat is uw mening over de toenemende winning in kleine gasvelden, als gevolg van he 
tterugschroeven van de gaswinning in onze provincie? Acht u het verdedigbaar dat kwetsbare 
enonvervangbare natuur wordt opgeofferd en mogelijke veiligheidsrisico's worden 
geaccepteerd ten behoeve van een nieuwe zoektocht naar fossiele brandstoffen?

Wij kennen geen informatie waaruit zou kunnen blijken dat er meer gas wordt gewonnen uit kleine velden ter 
compensatie van het terugschroeven van de gaswinning uit het Groningenveld. Daarnaast kan in zijn 
algemeenheid gesteld worden dat het gas uit de kleine gasvelden hoogcalorisch is en vanuit het Groningen-veld 
laagcalorisch; er is geen sprake van een directe uitwisseling dan wel "uitruil" tussen deze gasstromen wat 
betreft het gebruik.

Voor ons is veiligheid leidend bij de beoordeling van een activiteit in de ondergrond. Als de veiligheid 
redelijkenwijs niet kan worden geborgd, dan zijn wij tegen het uitvoeren van deze activiteit in onze provincie. Wij 
hebben in dit stadium nog geen kennis van de milieueffecten door de voorgenomen gaswinning in de Noordzee. 
De aard en omvang hiervan zal worden onderzocht en gerapporteerd in het MER.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedepyiteerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

-tocosecretaris.


