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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
"Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald"

Geachte mevrouw Dikkers,

ln uw brief van 1 1 juli 2019 stelde u een aantal vragen over "Kleine gasvelden in
Drenthe versneld leeggehaald". Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

Kent u het onderzoek uit het bericht van 1 1 juli 20í 9 van de vier regionale omroepen?
Wat is daarop uw reactie?

Antwoord 1

Nee. Uit navraag is gebleken dat de regionale omroepen dit onderzoek niet ter
beschikking willen stellen.Wtj betreuren dat. Op deze manier kan geen kennis
genomen worden van de wijze waarop dit onderzoek is uitgevoerd en waar de

resultaten uit de berichtgeving op gebaseerd zijn. Uit de ons beschikbare ge-
gevens blijkt niet dat er sprake is van versnelde gaswinning.

Vraao2
Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen dat, in plaats van gestage af-
bouw (minisler EZK 2018) er versnelling en verhoging van de gaswinning in Drenthe
zou gaan plaatsvinden? Kunt u dit toelichten?

Antwoord 2

Nee, die signalen zijn er niet
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Vraaq 3
Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen wat de reden is waarom de

kleine velden nu versneld en tot de laatste druppelworden leeggehaald? Kunt u dit
toelichten?

Antwoord 3
Zie het antwoord op vraag 2.

Wel merken wijop dat de minister met afbouw van de winning uit kleine
velden bedoelt dat het gaat om natuurlijke afbouw, dat wil zeggen winning uit
de kleine velden tot deze daadwerkelijk'leeg' zijn, dan wel dat de winning van
het laatste gas niet meer economisch is. HeÍ 'leeghalen tot de laatste druppel'
is daarmee niet strijdig.

Vraao 4
Wat is volgens u de reden voor de versnelling en verhoging van de gaswinning uit de

kleine velden?

Antwoord 4
Zie het antwoord op vraag 2.

Vraaq 5
ls u op enige manier bekend of de kleine velden, die nu versneld worden leeg-
gepompt, gebruikt gaan worden om gas op te slaan of voor de opslag van andere stof-
fen? Kunt u dit toelichten?

Antwoord 5
Nee. Hierover ls ons niets bekend. Het is wel zo dat lege gasvelden, afhan-
kelijk van hun eigenschappen, voor andere doeleinden gebruikt kunnen
worden. ln de door uw Staten vasÍgesÍe/de Structuurvisie voor de Ondergrond
2.0 van Drenthe is het Drents beleid ten aanzien van het gebruik van lege
gasvelden opgenomen. Het Rijk heeft in de Rijksstructuurvisie voor de on-
dergrond (SIRONG) de verschillende mogelijke gebruiksfuncties voor de gas-

velden in Nederland aangegeven. Momenteelwordt in Nederland in lege gas-

velden alleen water uit de diepe ondergrond opgeslagen. Dat productiefor-
matiewater is afkomstig uit de gaswinning. Ook worden enkele velden a/s gas-

opslag gebruikt.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten e

, voorzitter



 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 11-07-2019 
 

Betreft: vragen ex artikel 41 RvO n.a.v bericht RTV Drenthe van 11 juli 2019: Kleine 
gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald 
 
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
 
Vandaag verschenen er berichten in de media over het onderzoek van vier regionale 
omroepen. De omroepen hebben de cijfers uit de winningsplannen van de kleine 
gasvelden in de vier noordelijke provincies vergeleken met de daadwerkelijke 
productiecijfers. Daaruit blijkt dat er meer gas gewonnen wordt dan oorspronkelijk was 
gepland. Van veel productielocaties zijn inmiddels nieuwe winningsplannen ingediend bij 
controlerend orgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Ook uit die nieuwe plannen blijkt 
dat de gasconcerns toestemming vragen om de productie op te voeren. 
 
De SP heeft hierover de volgende vragen:  
 
 

1. Kent u het onderzoek uit het bericht van 11juli 2019 van de vier regionale 
omroepen? Wat is daarop uw reactie? 

2. Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen dat, in plaats van gestage 
afbouw (minister EZK 2018) er versnelling en verhoging van de gaswinning in 
Drenthe zou gaan plaats vinden. Kunt u dit toelichten? 

3. Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen wat de reden is waarom de 
kleine velden nu versneld tot de laatste druppel worden leeggehaald? Kunt u dit 
toelichten? 

4. Wat is volgens u de reden voor de versnelling en verhoging van de gaswinning 
uit de kleine velden?  

5. Is u op enige manier bekend of de kleine velden, die nu versneld worden 
leeggepompt, gebruikt gaan worden om gas op te slaan of voor de opslag van 
andere stoffen? Kunt u dit toelichten? 

 
 
 

Namens de SP-fractie 
 
 

Greetje Dikkers 

 

* https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/149702/Kleine-gasvelden-in-Drenthe-versneld-
leeggehaald 
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