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Nieuwe activiteiten gaswinning op dit moment ongewenst 

Geachte heer Schotman, 

Op 3 juni jl. hebben wij u een brief gestuurd (briefnummer 2015-23284) met de 
aangenomen motie in Provinciale Staten over de proefboring bij Blijham, waarin wij 
onze zorg over de voorgenomen activiteit hebben weergegeven. Van de 
informatiebijeenkomst die op 9 juni jl. in Blijham is gehouden hebben wij vernomen 
dat er nog steeds veel ongerustheid is onder bewoners. 

Op 1 juni jl. hebt u in het nieuws gebracht dat de NAM voornemens is in het najaar 
van 2015 de gasvelden Saaksum en Feerwerd te fracken. Wij zijn teleurgesteld dit 
uit de media te moeten vernemen, terwijl de afspraak was dat wij over nieuwe 
frack-jobs van gasvelden in onze provincie vooraf geïnformeerd zouden worden. 
Deze afspraak is gemaakt op 16-01-2013 tussen de heer Oh. Seinen van uw 
bedrijf en voormalig gedeputeerde De Vey Mestdagh. 

Ook over tracking van de gasvelden Saaksum en Feerwerd, is veel ongerustheid 
onder de bevolking ontstaan. Wij verwachten dat informatiebijeenkomsten de 
ongerustheid niet weg zal nemen. 

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 tracking, ook uit de kleine velden. Wij verwachten dat nieuwe 
activiteiten het vertrouwen in de NAM verder zullen aantasten. 

Winningsplan Saaksum en Feerwerd 
In het vigerende winningsplan voor de gasvelden Saaksum en Feerwerd is niet 
vermeld dat de velden eventueel gefrackt zullen worden. Uit mailcontact met de 
heer Veldhuizen van uw bedrijf blijkt dat u zich op het standpunt stelt dat 
vermelding ook niet nodig is. Wij zijn het hier niet mee eens. Aan de instemming 
met een winningsplan door de minister is een procedure in het kader van 
Algemene wet bestuursrecht verbonden. Die procedure geeft belanghebbenden de 
mogelijkheid een zienswijze in te dienen of beroep in te stellen. Deze mogelijkheid 
wordt ons ontnomen als tracking uitgevoerd kan worden zonder dat hiervan 
melding is gemaakt in het winningsplan. Wij vinden uw manier van handelen ten 
aanzien van tracking daarom niet correct. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt volgens nonnen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Fublleksvoortichting: 050 3164160 



Wij onderzoeken op dit moment of wij verdere juridisctie stappen, betrekking 
hebbend op het winningsplan Saaksum, zullen zetten om dit tegen te gaan. Wij 
denken hierbij aan een verzoek tot handhaving van het winningsplan aan 
Staatstoezicht op de Mijnen. 

Conclusie 
Vanwege alle onrust onder de bevolking raden wij u aan op dit moment geen 
nieuwe activiteiten zoals proefboringen of fracking te starten. Wij verzoeken u 
daarom geplande gaswinningsactiviteiten uit te stellen, totdat onder de bevolking 
rust is ontstaan en het vertrouwen in de NAM is hersteld. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


