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Nieuwe activiteiten gaswinning op dit moment ongewenst 

Geachte heer Kamp, 

In de afgelopen maanden is op verschillende plaatsen in onze provincie onrust 
ontstaan onder de bevolking vanwege nieuwe voorgenomen activiteiten om 
aardgas te winnen. Dit betreft een proefboring bij Blijham en fracking van de 
gasvelden Saaksum en Feerwerd dat de NAM in het najaar van 2015 wil uitvoeren. 

Onder de bevolking is zeer veel ongerustheid over deze voorgenomen activiteiten. 
Wij verwachten niet dat informatiebijeenkomsten de ongerustheid zal wegnemen. 
Wij raden u aan om, vanwege de ongerustheid van de bevolking, geen nieuwe 
activiteiten te starten om gas te winnen, zoals ontwikkeling nieuwe velden, 
proefboringen en fracking, ook uit de kleine velden. 

Wij hebben een brief gestuurd naar de NAM waarin wij aangeven dat nieuwe 
activiteiten op dit moment ongewenst zijn. In het vigerende winningsplan voor de 
gasvelden Saaksum en Feerwerd is niet vermeld dat de velden eventueel gefrackt 
worden. Volgens de NAM hoeft dit ook niet. Hier zijn wij het niet mee eens omdat 
het belanghebbenden de mogelijkheid ontneemt een zienswijze hierop in te dienen 
of beroep in te stellen. Wij onderzoeken op dit moment of wij verdere juridische 
stappen, betrekking hebbend op het winningsplan Saaksum, zullen zetten om dit 
tegen te gaan. Een afschrift van de brief aan de NAM ontvangt u hierbij. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
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