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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van de leden Vos,  

Van Dekken en Nijboer (allen PvdA) over de toepassing van fracking bij 

gaswinning in Saaksum (ingezonden 29 september 2015, kenmerk 2105Z17670). 

 

1 

Bent u bekend met het bericht dat de NAM voornemens is middels fracking de 

laatste restjes gas onder de put bij Roodehaan/Saaksum omhoog te krijgen?1  

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Wat zijn de risico’s voor de omgeving van het gebruik van de omstreden fracking-

techniek bij gaswinning? 

 

Antwoord 

Naar aanleiding van het voornemen van NAM om bij Saaksum te gaan fracken, 

heb ik op 18 september 2015 vragen van uw Kamer beantwoord. In die 

beantwoording heb ik aangegeven dat het hier niet om een nieuw winningsplan 

gaat, dat de werkzaamheden (stimuleren van de gasproductie) binnen het huidige 

winningsplan vallen en dat het niet gaat om het boren van een nieuwe put, maar 

om het optimaliseren van de bestaande productie door middel van fracken. 

Fracken is hier, anders dan bij de winning van schaliegas, niet de methodiek van 

winning, maar één van de methodieken om een teruglopende of tegenvallende 

winning te verbeteren.  

 

Voor conventioneel fracken is één kortdurende behandeling meestal toereikend 

om de gasproductie op gang te brengen (of te houden). Bij schaliegaswinning zijn 

er per boring meerdere behandelingen nodig. De kans op aardbevingen bij 

conventioneel fracken is klein. In de afgelopen 50 jaar zijn in Nederland meer dan 

220 fracks uitgevoerd. Hierbij zijn geen voelbare bevingen geconstateerd. 

                                                

 
1 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/153968/Ook-De-Marne-wil-geen-gefrack-bij-Saaksum 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/153968/Ook-De-Marne-wil-geen-gefrack-bij-Saaksum
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Alle activiteiten bij de uitvoering van diepboringen zijn onderworpen aan regels 

om risico’s te identificeren, te evalueren en te beheersen. Dat geldt ook voor de 

uitvoering van hydraulische stimulatiebehandelingen (frackbehandeling). Het 

instrument dat voor risicoidentificatie en -beheersing wordt gebruikt is het 

“veiligheids- en gezondheidsdocument”, dat op grond van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit wordt opgesteld. In dit document worden niet 

alleen de mogelijke risico’s voor werknemers in kaart gebracht, maar ook voor de 

omgeving. Het “veiligheids- en gezondheidsdocument” wordt samen met het 

werkprogramma bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ingediend. Daarnaast zijn 

er wettelijke verplichtingen gesteld voor de bescherming van de omgeving in het 

Besluit Algemene Regel Milieu Mijnbouw, waarbij via een melding wordt 

aangegeven hoe daar invulling aan wordt gegeven. SodM toetst deze documenten 

in samenhang of de onderkende risico’s afdoende worden beheerst. Alleen als aan 

de eisen wordt voldaan mag de activiteit (zoals een frackbehandeling) worden 

uitgevoerd. SodM inspecteert de naleving op locatie.      

 

3 

Is er een gedegen risicoanalyse gemaakt voordat er wordt gefrackt bij 

Roodehaan/Saaksum? 

 

Antwoord 

Voordat er wordt gefrackt bij Saaksum worden de risico’s geanalyseerd op de 

manier die in het antwoord op vraag 2 is beschreven. Op dit moment is de 

beoordelingsprocedure nog gaande. Alleen als aan de eisen wordt voldaan mag de 

frackbehandeling worden uitgevoerd. 

 

4 

Zijn er alternatieven beschikbaar voor het fracken om de laatste resten gas uit 

een gasveld te winnen? 

 

Antwoord 

Er bestaan verschillende methoden om de opbrengst uit een gasveld te 

optimaliseren, waarbij de soort techniek die toegepast kan worden afhankelijk is 

van de soort reservoir. Voor gesteente met een relatief lage permeabiliteit 

(doorlaatbaarheid), zoals in het Saaksum-veld, is er momenteel geen alternatieve 

methode (anders dan fracking) beschikbaar om de laatste resten gas uit de 

bestaande putten te winnen. 

 

5 

Bent u er bekend mee dat de gemeenteraden van De Marne, Zuidhorn en Winsum 

en Provinciale Staten van Groningen hebben uitgesproken niet te willen dat de 

NAM fracking toepast bij de gaswinning? 
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Antwoord 

Ja, ik heb hier brieven vanuit de provincie en gemeenten ontvangen. 

 

6 

Heeft de NAM overleg gehad met de betrokken gemeenten en de provincie over 

het voornemen over te gaan tot fracking? 

 

Antwoord 

Ja. NAM heeft vanaf december 2014 overleg gevoerd met betrokken gemeenten 

en provincie over de gaswinning uit het Saaksum-veld. Zo zijn er gesprekken 

gevoerd met de bestuurders van de gemeenten De Marne, Zuidhorn en Winsum. 

Tevens is een gesprek gevoerd met het Waterbedrijf Groningen. Verder is er met 

de dorpsraden van Saaksum, Schouwerzijl, Warfhuizen/Roodehaan gesproken en 

is er een uitgebreide lijst met vragen van Dorpsbelangen Schouwerzijl 

beantwoord. Ook is de provincie Groningen geïnformeerd. Verder is er op 1 juli 

2015 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. 

 

7 

Bent u bereid met de NAM in gesprek te gaan over het gebruik van de techniek 

fracken? 

 

Antwoord 

Mijn ministerie voert regulier overleg met de NAM over de activiteiten van de 

NAM. Ten aanzien van de aanstaande werkzaamheden zie ik echter geen reden en 

geen mogelijkheid om NAM te verzoeken deze niet uit te voeren, zoals hier voor 

aangegeven is dit een veilige manier om de put te stimuleren en dit wordt reeds 

jaren gedaan in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 

 


