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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over investeringen van Rijksoverheid
in gaswinning in Fryslân

Geachte heer Van der Honing,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 15 februari 2016, beantwoorden wij als volgt.

Bij uw vragen heeft u de volgende inleidende toelichting gegeven:
De Nederlandse overheid wordt geacht het grootste natuurgebied van dit land, de Wadden
zee, in bescherming te nemen. Maar diezelfde overheid heeft ook belang in en bij exploitatie
van bodemschatten, ook onder en bij de Waddenzee. Naar aanleiding van de gaswinning
onder en bij de Waddenzee heeft GrienLinks de volgende vragen aan het college van GS
van Fryslân.

Vraag 1:
Is het u bekend dat de rijksoverheid mede-investeerder is in gaswinningen binnen onze pro
vincie?

Antwoord vraag 1:
Ja.
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Antwoord vraag 5:
Conform het Coalitleakkoord zetten wij ons in voor het uitgangspunt: geen nieuwe gasborin
gen. Dit standpunt is inmiddels bekend bij de Rijksoverheid en zullen wij blijven herhalen in
onze adviezen ten aanzien van nieuwe gasboringen. CJ)

Hoogachtend,

rde Staten van Fryslân,

Berg, secretaris
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Vraag 2:
a. Kunt u aangeven bij welke concrete gaswinningen binnen onze provincie de rijksoverheid

mede-investeerder is?
b. Kunt u aangeven om welke bedragen dit gaat? r;J)
Antwoord vraag 2:
a. Via Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) participeert het Rijk in opsporing, winning en

transport van aardgas. EBN is een besloten vennootschap met de Nederlandse Staat als
enige aandeelhouder. Over het algemeen genomen geldt dat EBN een belang van 40%
heeft in alle mijnbouwactiviteiten voor opsporing en winning van aardgas in Nederland.
Ook voor Fryslân is EBN dus voor 40% mede investeerder in de gaswinningen.

b. Wij beschikken niet over concrete bedragen voor Fryslân. Voor de totale investeringen iii.i

van EBN kunt u de jaarverslagen en financiële rapportages raadplegen, welke gepub!i
ceerd zijn op de website van EBN.

Vraag 3:
Kunt u bevestigen dat de njksoverheid mede-investeerder is bij gaswinningen onder de
Waddenzee? Zo ja, voor welke bedragen investeert de rijksoverheid in gaswinning onder de
Waddenzee?

Antwoord vraag 3:
Ja. Zoals bij de beantwoording van vraag twee aangegeven beschikken wij niet over concre
te bedragen.

Vraag 4:
Bent u, met ons, van mening dat investeringen door de rijksoverheid in gaswinning het eigen
standpunt van PS en GS over gaswinning in Fryslân ondermijnt?

Antwoord vraag 4:
Het is ons bekend dat de rol van aardgas in de langtermijnvisie van het Kabinet op de toe
komstige Nederlandse energievoorziening (Energierapport 2016), niet strookt met het pro
vinciale standpunt over gaswinning. Dit geldt eveneens voor de missie en strategie van EBN
om gaswinningsbedrijven te stimuleren om investeringen te doen in gasproductie uit be
staande en nieuw te ontdekken gasvelden. Wij zullen blijvend aandacht vragen voor het pro
vinciale standpunt.

Vraag 5:
Bent u bereid om, eventueel samen met andere Friese overheden, een beroep te doen op de
Rijksoverheid om deze investeringen in gaswinning te staken en de vrijkomende middelen in
te zetten voor het realiseren van de Friese duurzaamheidsambities?
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