
 

 

   

 

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Datum: 4 juli 2018 

 

Betreft: schriftelijke vragen  

 

Geacht College, 

 

Kort geleden werd bekend dat de provincie Groningen geen toekomst ziet in de verplaatsing 

van het Aardgascondensaatoverslagstation in Roodeschool. Gezamenlijk met zowel 

gemeente Eemsmond als Noordgastransport is geconcludeerd dat hiervoor wel een 

gedeelde wens is, maar dat er niet genoeg geld is.1 

 

In 20152 kondigde de provincie nog aan een lobby te startten bij het ministerie van EZ. In de 

woorden van de toen verantwoordelijk gedeputeerde 'Hoewel het bedrijf voldoet aan alle 

vergunningsvoorschriften, gaan we het Rijk vragen de wet- en regelgeving aan te passen. 

Want dit soort industriële installaties vinden we niet in een woonwijk passen'  

 

Inmiddels heeft in Farmsum, waar eveneens aardgascondensaat wordt behandeld op 250 

meter van een woonwijk, zich een incident voorgedaan waarbij aardgascondensaat is 

vrijgekomen.  

 

De minister van Economische Zaken is in dit dossier - voor zover wij weten - bevoegd gezag 

in het kader van de Mijnbouwwet. De minister toetst daarbij aan de risiconorm en dient te 

bepalen of er sprake is van een saneringssituatie. 

 

Vragen: 

 

1) Kunt u schetsen welke inzet sinds 2015 is gepleegd in de lobby richting EZ om de 

wet en regelgeving aan te passen zodat bijvoorbeeld in Roodeschool vestiging in een 

woonwijk onmogelijk wordt. 

2) Heeft u ook voor de situatie in Farmsum een dergelijke lobby gevoerd? Zo ja; kunt u 

ons aangeven welke inzet dit is geweest? 

3) Indien u onverhoopt geen lobby heeft gevoerd; wat is hiervan de reden? 

4) De gemeente Eemsmond heeft als startsubsidie een half miljoen beschikbaar voor 

verplaatsing van het aardgascondensaatoverslagstation uit Roodeschool. Hoeveel 

geld had uw college over voor deze bedrijfsverplaatsing? 

5) Is de Nationaal Coördinator Groningen, of wellicht een van zijn voorgangers of 

opvolgers, vanuit het mijnbouwdossier ook betrokken bij deze problematiek in 

Farmsum en Roodeschool? Zo ja; welke acties zijn hier uit voortgekomen 

                                                           
1 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/194166/Overslagstation-giftig-aardgascondensaat-blijft-in-Roodeschool 
2 https://www.rtvnoord.nl/nieuws/146344/Overheid-wil-vertrek-overslaginstallatie-uit-Roodeschool 



6) Kunt u begrijpen en uitleggen waarom een aardgascondensaat installatie in de ene 

plek, namelijk bij Grijpskerk en Norg, wel valt onder BRZO, en de provincie dus 

bevoegd gezag is, terwijl in Roodeschool en Farmsum niet onder de BRZO vallen. 

7) Eerder is ons gemeld dat een bovengrondse installatie valt onder gezag van de 

provincie, echter farmsum lijkt ook een bovengrondse installatie te zijn en valt niet 

onder het provincaal gezag. Hoe zit dit nu precies? 

8) Bent u met ons eens dat opslag/transport van aardgascondensaat in, of zeer nabij, 

een woonwijk zeer ongewenst is. 

9) Is het correct dat u geen enkele inspanning meer doet om tot verplaatsing van deze 

stations te komen?    

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Statenfractie Groninger Belang, Petra Blink 


