
 

 

   

 

College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Datum: 4 april 2018 

 

Betreft: schriftelijke vragen  

 

Geacht College, 

 

Vorige week werd bekend dat het kabinet het voornemen heeft om minder gas te winnen in 

Groningen.  

 

Dat is, minder gas winnen uit het officiële Groningen-veld dat ook bijna leeg is. De kleinere 

gasvelden, waarvan er circa 20 zijn in de provincie Groningen,  vallen hier niet onder. Uit een 

aantal van deze velden wordt sinds kort weer maximaal gewonnen zoals in Warffum waar dit 

al tot woede heeft geleid. 

 

Op de dag dat de "historische" beslissing werd genomen om minder gas te winnen in 

Groningen werd ook bekend dat er fracking gaat plaats vinden bij de gaslocatie nabij 

Pieterzijl. De NAM wil het veld in 7 jaar leeghalen, en daarmee 255 miljoen kubieke aardgas 

winnen. De bodemdaling zou 2 centimeter zijn. De kans op aardbevingen "verwaarloosbaar".  

 

Groninger Belang vindt dat deze methode van gaswinning verboden zou moeten worden. 

Ook laat dit besluit zien dat het Kabinet slechts selectief mededogen heeft met Groningen.  

 

Wij hebben de volgende vragen: 

 

1- Is het provinciebestuur het met ons eens dat fracking als winningsmethode van 

gas verboden zou moeten worden in Nederland uit oogpunt van veiligheid? 

2- Op welke wijze kunt u hier invloed op uitoefenen via beroepsprocedures en of 

inspraak of zienswijzen? 

3- Wilt u deze momenten met de Staten delen zodat de Staten ook hun inbreng 

daarbij kunnen geven? 

4- Is bekend onder welk gebied de fracking exact plaats heeft?  

5- Loopt dit winningveld onder de waddendijk door?   

6- Welke garanties heeft u van de minister gekregen dat er zich geen calamiteiten 

voordoen? 

7- Hoe verloopt contact met de Friese buren hierover, immers een deel van het 

gasveld ligt op hun grondgebied. 

8- Welk standpunt neemt GS in ten aanzien van het ontwerp instemmingsbesluit 

Pieterzijl dat nu in omloop is? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Statenfractie Groninger Belang, Petra Blink 


