
 
 
   
Groningen, 1 oktober 2018 
 
Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 
46 RvO betreffende methaanlekkage uit boorgaten. 
 

Geacht college, 

Er verschijnen de laatste tijd verontrustende berichten over methaanlekkage uit zowel actieve als ook 

afgesloten boorgaten. Uit een artikel in de Correspondent van 10-9-2018i blijkt dat het afsluiten van 

boorgaten (m.b.t. Groningen voor gas- en zoutwinning) met cement gebruikelijk is, maar niet afdoende. In 

een laboratorium van Shell bleken alle cementsoorten gas door te laten. Cement kan krimpen en scheuren 

en (ook) een oude boorput kan gaan lekken. Zo’n put wordt nauwelijks of niet gecontroleerd. Uit 

internationaal onderzoek blijkt dat de methaanuitstoot in Groningen groter is dan gedacht. 

1. Kent u het bericht “Meer methaanuitstoot door gasindustrie in Groningen dan gedacht”ii, waaruit blijkt dat 

aannames rond methaanuitstoot door de gasindustrie niet correct zijn en dat deze uitstoot te laag wordt 

ingeschat?  

2. Bent u met ons van mening dat het zeer belangrijk is om methaanemissies goed in kaart te brengen en 

vast te stellen met objectieve en controleerbare metingen in plaats van door schattingen van de sector? 

Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid te pleiten voor een landelijk en objectief meetprogramma zoals 

voorgesteld door het TNO?iii 

3. Kunt u aangeven hoeveel actieve en reeds afgesloten boorputten er in de provincie Groningen zijn en op 

welke wijze deze op dit moment worden gemonitord? 

Boorgaten worden door de olie- en gasindustrie gedicht met cement. Van alle soorten cement die getest zijn 

in het laboratorium bleek niet één goed genoeg. Daarbij komt dat de kans op lekkages groter wordt 

naarmate de putten ouder worden. Recentelijk zijn er nieuwe materialen op de markt gekomen die dan wel 

duurder zijn, maar goed genoeg werden bevonden voor afdichting. In Nederland is al bij een paar putten 

gebruik van deze materialen gemaakt. 

4. Bent u het met ons eens dat deze nieuwe materialen ook in onze provincie toegepast zouden moeten 
worden, ongeacht eventuele meerkosten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze kunt u zich 
hiervoor inzetten? 

5. In Nederland blijft een bedrijf ook na het dichten van een put aansprakelijk. Kunt u aangeven om welke 
aansprakelijkheidstermijn het hier gaat en of  hierover in de provincie Groningen concrete afspraken zijn 
gemaakt met de verantwoordelijke bedrijven? Zo ja, wat is er afgesproken? Zo nee, bent u bereid alsnog 
afspraken te maken? 

6. Denkt u dat terreinen van boorputten in de toekomst weer bruikbaar zijn voor natuur-, agrarische-, of 

industriële doeleinden of voor bewoning? Zo nee, welke toekomst ziet u voor deze terreinen? 

Dank u wel, 

met vriendelijke groet. 
 
Ankie Voerman 
Partij voor de Dieren  

                                                 
i
 https://decorrespondent.nl/8674/uit-tienduizenden-boorputten-lekt-het-broeikasgas-methaan-wie-doet-de-deksel-erop/1471989561944-
6aa0d245 
ii
 https://energeia.nl/energeia-artikel/40071210/meer-methaanuitstoot-door-gas-in-groningen-dan-

geschat?utm_source=nieuwsbrief&utm_campaign=energeia- 
iiihttps://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2018/8/nieuw-onderzoek-toont-noodzaak-methaan-meetprogramma-aan/ 


