
 
  
 
 
 
 
 
 

Geacht College,  
 
In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergadering en 
andere werkzaamheden van Provinciale Staten willen wij het College van Gedeputeerde 
Staten het volgende vragen. 
 

 
Op dinsdag 10 september jl. maakte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 
bekend dat de gaskraan in Groningen versneld dicht gaat. Aangegeven werd dat zolang 
Nederland nog gas nodig heeft dit onder meer via import en uit de kleinere gasvelden zal 
worden gehaald. 
In onze provincie zijn meerdere velden waar gas gewonnen of opgeslagen wordt.  
 
Nu de aardgaswinning in Groningen wordt stopgezet, bestaat de vrees bij een vijftiental 
gemeenten in Noord-Holland dat de winning in onze provincie op enigerlei wijze wordt 
uitgebreid. 
 
Bij besluit van 8 oktober 2019 hebben GS de vragen van de PvdA van 19 september 
beantwoord over aardgaswinning in Noord-Holland en de mogelijke uitbreiding daarvan.  
In de beantwoording verwijst het college voornamelijk naar een brief van minister Wiebes 
van 6 september 2019, toen naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamerfracties 
van de PvdA, D66 en SP van juli 2019. 
 

 
Wij willen het College daarom het volgende vragen: 
 

1. Realiseert de gedeputeerde zich dat het besluit om te stoppen met de gaswinning 
in Groningen is gedateerd na de brief van minister Wiebes waarnaar het college 
verwijst in zijn antwoorden? 

2. Bij het besluit tot stopzetting van de gaswinning in Groningen is expliciet gezegd 
dat er meer gepompt zou worden uit kleinere velden elders. Meent de 
gedeputeerde nog steeds dat hij kan volstaan met verwijzing naar de achterhaalde 
brief van de minister in reactie op de zorgen van Noord-Hollandse gemeenten? 

3. Indien de gedeputeerde desondanks vertrouwt op de door de minister 
aangehaalde voorzorgsmaatregelen, waarop is dat vertrouwen dan concreet 
gebaseerd, nu de minister verwijst naar het meest recente jaarverslag van 2018? 



4. Is er of wordt er op korte termijn een risico-analyse gemaakt door de 
mijnbouwmaatschappijen, of anderen, van de specifieke situatie in Noord-Holland 
en de gevolgen van verhoging van de gaswinning?  

5. Is de gedeputeerde van mening dat de inwoners van Noord-Holland vertrouwen 
kunnen putten uit de analyses van de door de minister genoemde instanties, nu 
deze ook jarenlang betrokken zijn geweest bij de aardgaswinning in Groningen en 
hun adviezen de negatieve gevolgen voor de Groningers niet hebben kunnen 
voorkomen?  

6. Deelt de gedeputeerde de zorgen van de vijftien gemeenten, nu de minister de 
voorkeur geeft aan verhoging van de winning uit kleine gasvelden boven import?  

7. Is de gedeputeerde bereid naar aanleiding van de oproep van de gemeenten het 
gesprek met de minster aan te gaan over de beperking en afbouw van de 
aardgaswinning in Noord-Holland en hierbij de zorgen van de gemeenten 
nadrukkelijk aan de orde te stellen? 

 
Namens de PvdA Statenfractie, 
Annette de Vries, Statenlid 


