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Gaswinning 

 
Toelichting 
 
In de cie. DSF van 24 juni 2019 stond het Advies gaswinning Oldelamer op de agenda. Hoewel de 
zienswijze van het Dagelijks Bestuur  op het verzoek van Vermilion Oil & Gas Netherlands  om de 
gaswinning ter plaatse tot uiterlijk 2039 te hervatten reeds op 28 mei naar het Ministerie van 
Economische Zaken was gezonden, spraken wij toch uitgebreid over ‘dit soort zienswijzen’. Afspraak 
is om bij een volgende aanvraag maatschappelijke ontwikkelingen mee te nemen (negatieve 
adviezen gemeenten, provincie/ afbouwen gaswinning/klimaatpartner). 
 
Inmiddels zijn er ontwikkelingen, die ook een rol kunnen spelen en mogelijk zelfs een nieuw licht 
werpen op de situatie in Oldelamer en andere winningsplaatsen. Zo hebben vier regionale omroepen 
de winningsplannen in de vier noordelijke provincies vergeleken met de daadwerkelijke 
productiecijfers. Daaruit blijkt dat er veel meer gas wordt gewonnen dan oorspronkelijk is gepland.  
RTV-Drenthe meldt op 12 juli dat het OM al maanden onderzoek doet naar gaswinning uit kleine 
velden. Ook zag het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in twee jaar tijd de adviezen over 
gaswinning in kleine velden van 5 naar 30 toenemen. 
Omdat dit in schril contrast lijkt te staan met de Kamerbrief van Minister Wiebes van Economische 
Zaken en Klimaat van 30 mei 2018, waarin hij kiest voor een gestage afbouw van de winning in kleine 
gasvelden, hebben de Tweede Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) op 12 juli vragen 
gesteld aan bovengenoemde Minister. 
 
Vragen: 

1.  Kent u het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van      
 Nederland? 

2.  Bent u daarnaast op de hoogte van het feit dat het OM onderzoek doet naar  
 winning in kleine velden en de toename van adviezen over winning bij het SodM? 

3.  Welke conclusies trekt uw Dagelijks Bestuur op grond van voorgaande informatie? 
4.  Mocht er meer gewonnen zijn/worden dan (oorspronkelijk) gepland gaat u dan opnieuw 

(laten) onderzoeken wat daarvan de gevolgen zijn voor het waterbeheer, of aandringen op   
 nieuw  onderzoek? 

5.  Kunt u in een dergelijk geval uw eerdere zienswijze bij Oldelamer (en wellicht ook in andere 
 gevallen) intrekken of  van aanvullende voorwaarden voorzien? 

6.  Wilt u het AB over verdere ontwikkelingen zo spoedig mogelijk informeren? 
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