
 
   

Groningen, 04 april 2017 
 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex 

artikel 46 RvO betreffende het voornemen gas te winnen in Pieterzijl door middel van fracking.  
 

Geacht college, 

De NAM heeft het voornemen op een locatie in Pieterzijl 250 miljoen kubieke meter aardgas te winnen 

door middel van de methode van fracking. Dit leidt tot ongerustheid bij de inwoners. In het verleden 

vonden door fracking aardbevingen plaats.  
De Statenfractie van de Partij voor de Dieren deelt de zorgen van de inwoners en heeft de volgende vragen: 

 

1. Is de Provincie Groningen al officieel ingelicht over de mogelijke start van gaswinning door middel 

van fracking in Pieterzijl? Zo nee, wat is uw mening daarover? Zo ja, bent u van zins om, zoals u 

dat ook deed bij plannen van de NAM om te gaan fracken in Saaksum, een brief te schrijven aan 

de NAM en deze te verzoeken de plannen tot fracken stop te zetten? Zo nee, waarom niet?  

2. Is al bekend gemaakt welke chemische stoffen zullen worden gebruikt bij fracking in Pieterzijl? 

3. De NAM geeft aan dat de bodemdaling maximaal 2 centimeter zal zijn. Dit komt bovenop de al 

ontstane bodemdaling van 4 tot 6 centimeter door eerdere gaswinning. De NAM noemt het risico 

op schade verwaarloosbaar.  Wat is de mening van het college op dit punt? Bent u het met de 

Partij voor de Dieren eens dat schade van gaswinning in het verleden te vaak is gebagatelliseerd 

en dat de uitlatingen van de NAM in deze niet geruststellend zijn?  

4. Het gasveld beslaat een deel van de provincie Groningen en een deel van de provincie Friesland. 

Heeft de provincie al overleg met de provincie Friesland hierover gehad? Zo ja, wat is hun opinie 

hierover? Zo nee, wanneer gaat dit overleg plaatsvinden?  

5. Aan de methode van fracking kleven veel nadelen voor mens en milieu
1
. Ook het Staatstoezicht 

op de Mijnen is niet overtuigd van de veiligheid van de methode.  

a) Bent u het met ons en het Staatstoezicht op de Mijnen eens?  

b) Zou de provincie daarom geen medewerking aan fracking moeten verlenen? 

Graag een gemotiveerd antwoord.  

6. Het winningsplan is inmiddels ingediend bij de minister ter beoordeling. De gemeenteraad van 

Zuidhorn heeft zich maandag 3 april 2017 in een motie unaniem uitgesproken tegen deze 

gaswinning en deze methode. Vanuit Zuidhorn wordt nu bij het ministerie van Economische 

Zaken erop aangedrongen aan de NAM geen toestemming te verlenen. Kan de gedeputeerde hier 

zich bij aansluiten en het voorbeeld van de gemeenteraad van Zuidhorn volgen door ook bij het 

ministerie te pleiten voor het tegenhouden van deze plannen? Graag een gemotiveerd antwoord.  
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 http://www.energieoverheid.nl/2014/07/15/compendium-van-wetenschappelijk-bewezen-gevaren-van-fracking/ 



 

Met vriendelijke groet, 

 

Ankie Voerman 

Partij voor de Dieren  


