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Gericht aan GS

Geacht college,

Onderwerp
Inleidende toelichting

Gaswinning en zaak Shell
De maatschappelijke weerstand van veel mensen tegen
gaswinning neemt vrijwel dagelijks toe.
Op donderdag 27 mei berichtte de Leeuwarder Courant over de
lozing van sterk verontreinigd water en boorgruis in het
Nederlandse deel van de Noordzee ten noorden van
Schiermonnikoog terwijl dit in Duitsland verboden is.
Gemeentebesturen maken zich ernstig zorgen over de
voorgenomen winning van 11 miljard m3 gas in het gasveld nabij
Burgum.
En eind mei 2021 heeft in een rechtszaak van Milieudefensie
tegen Shell de rechter aangegeven dat ook een bedrijf als Shell
een eigen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot het
klimaatbeleid.
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft in een deal
met de gasmaatschappijen geld beschikbaar gesteld voor
zogenaamde omgevingsprocessen bij gaswinningen. Daarmee
kan ‘draagvlak’ worden gecreëerd of gekocht. Verschillende
gemeentebesturen én GS werken mee aan dergelijke
omgevingsprocessen.
Naar aanleiding van het bovenstaande stellen de fracties van
GrienLinks en de PvdA de volgende vragen:

Vraag / vragen

1. Blijft GS van mening dat de provincie Fryslân alles op
alles moet zetten om uitbreiding van bestaande
gaswinningen en nieuwe gaswinningen tegen te gaan? Zo
nee, waarom niet?
2. Zo ja, is de provincie bereid om daarvoor eventueel
juridische stappen te nemen tegen de Rijksoverheid,
omdat de Friese belangen door de gevolgen van de
gaswinning ernstig worden geschaad?
3. Bent u bereid om de medewerking aan de zogenaamde
omgevingsprocessen op te schorten? Zo nee, waarom
niet?
4. Deelt u de mening van de fracties van GrienLinks en de
PvdA dat door aan deze omgevingsprocessen mee te
werken de indruk wordt gewerkt dat medewerking ‘te
koop’ is? Zo nee, waarom niet?
5. De minister is niet bereid de onderliggende onderzoeken
en adviezen over de gaswinning allemaal openbaar te
maken. Bent u bereid er bij de minister op aan te dringen
deze informatie tijdig, dus ruim voor de start van de
procedures openbaar te maken, zodat deze in de

6.

7.

8.

9.

zienswijzen en bezwaarprocedures meegewogen kunnen
worden? Zo nee, waarom bent u daar niet toe bereid?
Wat kan de provincie, binnen haar bevoegdheden, doen
aan het lozen van sterk verontreinigd water en boorgruis
om schade aan de Waddenzee en de natuur te
voorkomen?
Hoe duidt GS de uitspraak van de rechter in de zaak
Milieudefensie-Shell? Welke gevolgen heeft deze
uitspraak naar uw mening voor het Friese bedrijfsleven?
Welke consequenties heeft de uitspraak tegen Shell voor
de opstelling van GS in relatie tot vergunningen en
werkwijze van de NAM in Fryslân? Met name voor
gaswinningen die nu nog niet begonnen zijn, zoals de
omstreden gaswinning vanuit Ternaard onder de
Waddenzee?
Bent u bereid de problematiek rond de gaswinningen
onder de aandacht te brengen van de (in)formateur en
daarbij aan te dringen op het niet meer verlenen van
vergunningen voor uitbreiding en nieuwe gaswinlocaties?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u PS hierover
informeren?
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