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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over convenant investeringsaftrek
gaswinning kleine velden op land

Geachte heer Knol„

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 19 februari 2021, beantwoorden wij als volgt.

lnleiding:
Op 15 december 2020 heeft de minister van EZK een CONVENANT INVESTERINGSAF-
TREK KLEINE VELDEN OP LAND
https://wwwrijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/1 2/1 7/conven a nt-investeringsa ftrek-
gaswinning-kleine-velden-op-land afgesloten met de winningvergunningshouders van de hou-
ders van een vergunning voor het winnen van koolwaterstoffen op land. De zogenaamde
"Winningsvergunninghouders op Land". (hier valt ook de Waddenzee onder, volgens de mi-
nister).
In het convenant heeft minister met de winningvergunninghouders onder meer het volgende
afgesproken:

1. De afspraken in dit Convenant hebben betrekking op investeringen in mijnbouwwerken,
niet zijnde mijnbouwinstallaties op de Noordzee (hiema: "Investeringen op Land"); beide be-
grippen zoals gedefinieerd in artikel 1, onderdelen n en o van de Mijnbouwwet, in samen-
hang met artikel 2 van het Mijnbouwbesluit, zoals zij luiden ten tijde van het sluiten van dit
Con venant.
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2. ledere Winningsvergunninghouder op Land zegt toe voor Investeringen op Land geduren-
de de looptijd van dit Con venant geen aanspraak te zullen maken op de Nieuwe Regeling
Investeringsaftrek.
3. ledere Winningsvergunninghouder op Land zal de Minister van EZK jaarlijks informeren
over de lnvesteringen op Land die vallen onder de Nieuwe Regeling lnvesteringsaftrek.
4. De Minister van EZK zal, in overleg met de Winningsvergunninghouders op Land, zich
inspannen voor vergroting van het draagvlak voor gaswinning in regio's waarin gaswinning
uit kleine velden plaatsvindt.

Naar aanleiding van deze afspraken stelt de fractie van GrienL inks de volgende vragen:

Vraag 1:
Zijn de provincies en/of de gemeenten op de hoogte van dit convenant en zo ja zijn de pro-
vincie en/of de gemeente betrokken geweest bij het opstellen daarvan?

Antwoord vraag 1:
Ja, wij zijn op de hoogte van het bestaan van het convenant. Nee, wij zijn hier niet in betrok-
ken.

Vraag 2:
Weet LI of er bij het opstellen van het document ook andere partijen betrokken zijn geweest
en zo ja welke? Bent u bereid hierbij de minister informatie op te vragen?

Antwoord vraag 2:
Nee, wij weten niet welke partijen hierbij betrokken zijn. Ja, wij kunnen de minister hier naar
vragen en u hiervan op de hoogte brengen.

Vraag 3:
Zijn er door de minister van EZK financiele toezeggingen gedaan aan de pro vincie en/of ge-
meenten in het kader van het verkrijgen van `draagvlak' bij de vergunningverlening voor
mijnbouwactiviteiten op het land?

Antwoord vraag 3:
Nee, er zijn geen toezeggingen gedaan. Wel heeft de minister in het verleden een toezeg-
ging gedaan voor een financiering voor de voorgenomen gaswinning bij Ternaard als de mi-
nister daar toe besluit. Dit betreft de financiering van een gebiedsfonds.

Vraag 4:
Heeft u inzicht in het bedrag dat de gezamenlijke Winningvergunningshouders op land niet
aanvragen door geen gebruik te maken van de Nieuwe Regeling lnvesteringsaftrek en zo
niet bent u bereid dit bij de minister van EZK duidelijk te krijgen. Hierbij zijn wij benieuwd
naar de geschatte jaarlijkse bedragen voor de komende drie jaar en eventuele vervolgperio-
de van het convenant?
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Antwoord vraag 4:
iNee, wij nemen aaar geen inzicni in. Ja, wij Kunnen au navragen uij (le rniiiisir FI UIIFI U

nnte hipnian nn 1, hnnri t in hrPnnrIn
ret)

Vraag 5:
Is het naar uw mening mogelijk dat draagvlak wordt toe gezegd, voordat de vergunningsaan-
vragen zijn ingediend en beoordeeld?

Antwoord vraag 5:
Wij hebben daar geen signalen over en kunnen ook niet nagaan wat de invloed van het mi-
nisterie of de mijnbouwbedrijven is als het gaat over draagvlak voorafgaand aan een vergun-
ningaanvraag.

Vraag 6:
Kan naar uw mening de Rijksoverheid een vergunningsaanvraag beoordelen als op voor-
hand in een convenant wordt afgesproken dat er draagvlak zal worden gecreeerd?

Antwoord vraag 6:
De houding ten aanzien van het beleid van de Tweede Kamer ten aanzien van gaswinning
uit de bestaande winningsvergunningen is positief. Met het convenant bevestigen de partijen
in het kabinet nogmaals haar standpunt ten aanzien van gaswinning uit de kleine velden. Wij
kunnen niet voor het ministerie van EZK beoordelen op welke wijze zij een vergunningaan-
vraag behandelt. Het landelijke standpunt ten aanzien van gaswinning is anders dan in uw
Staten.

Vraag 7:
Deelt CI de mening van GrienLinks dat er hier sprake lijkt van vooringenomenheid van de
Rijksoverheid bij betreffende vergunningverlening? Er ligt immers voordat er sprake is van
vergunningverlening een verplichting van de Rijksoverheid.

Antwoord vraag 7:
Het (demissionaire) kabinet heeft gekozen voor het opstellen van een convenant met de
mijnbouwbedrijven waarin zij haar positieve houding ten aanzien van gaswinning nogmaals
benadrukt in een convenant. Het positieve Rijksbeleid wordt duidelijk uitgesproken.

Vraag 8:
Deelt u de mening van GrienLinks dat door het convenant tenminste de indruk wordt gewekt
dat op voorhand de belangen van bewoners onderschikt wordt gemaakt en daarmee juist
geweld wordt aangedaan aan draagvlak?

Antwoord vraag 8:
Wij delen de mening dat de positie voor de regio mogelijk verandert door het convenant.
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Vraag 9:
Bent u bereid een brief te schrijven aan de minister van EZK waarin u vraagt om een nadere
toelichting op het afgesloten convenant en de gevolgen hiervan voor de inspraakprocedures,
de noodzakelijk onafhankelijkheid van de Rijksoverheid en de gewekte verwachting aan de
winningvergunningshouders?

Antwoord vraag 9:
Ja, wij sturen de minister hierover een brief, u ontvangt hiervan een afschrift.

Hoogachtend,
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