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Gericht aan

GS

Inleidende toelichting

De NAM is voornemens een onderzoek te laten
verrichten voor "het maken van een analyse van het
discours rondom energiewinning in de Waddenzee en de
aanpalende Noordzee en in kaart te brengen wat de
meningen rondom energiewinning zijn en waar die op
zijn gebaseerd.”
Daarnaast hebben Shell en Exxon Mobil aangegeven dat
(onderdelen van) de NAM te koop zijn.
De provincie Fryslân heeft door middel van verschillende
brieven vanuit GS en (de meerderheid van PS)
aangegeven gaswinning in Fryslân ongewenst te vinden.
Uit de verhoren door de parlementaire
enquêtecommissie kan worden afgeleid dat adviezen
van het Staatstoezicht op de Mijnen in het verleden ter
zijde zijn gelegd en economische belangen prevaleren
boven de veiligheid van mensen. De adviezen waarop de
minister zich baseert zijn daarnaast niet eensluidend.
Naar aanleiding van deze berichten stellen de fracties
van GrienLinks, FNP, PvdA, PvdD, SP en D66. de
volgende vragen:

Vragen

1. Is de provincie Fryslân benaderd om deel te
nemen aan het hierboven door de NAM uit te
voeren onderzoek? Zo ja, bent u bereid daaraan
mee te werken en waarom?
2. Wat is naar de mening van GS de toegevoegde
waarde van een dergelijk onderzoek terwijl het
standpunt van de provincie inzake de gaswinning
onder de Waddenzee (Ternaard) volkomen
duidelijk is?
3. Het ministerie van EZK krijgt bij besluitvorming de
adviezen van SodM, KNMI en TNO over de
gevolgen en risico’s van gaswinning. Uit de
openbare verhoren van de parlementaire
enquêtecommissie blijkt dat deze adviezen niet
altijd gelijkluidend zijn. Zijn deze adviezen voor
alle betrokkenen openbaar? Zo ja kunt u
aangeven of de adviezen eensluidend zijn en wat
die adviezen precies behelzen? Zo nee, kunt u er
bij de minister van EZK op aandringen deze
adviezen zo snel mogelijk openbaar te maken?
4. Bent u bereid bij het Rijk aan te dringen op
borging van de afspraken met de NAM over de
bescherming van de Waddenzee, nu er

gesproken wordt over verkoop van onderdelen
van de NAM aan een onbekende koper?
5. Kunt u aangeven of volgens u op grond van
bestaande wet- en regelgeving (zoals de
Mijnbouwwet en/of de Natuurbeschermingswet)
het Kabinet het gasveld bij Ternaard onder de
Waddenzee buiten de verkoop door Shell en
ExxonMobil kan worden gehouden?
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