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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over onderzoek NAM gaswinning

Geachte mevrouw Goede en de heren Knot, Veenstra, De Groot, Brouwer en Van der
Weijde,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 13 september 2022, beantwoorden wij als volgt.

ml/ding:
De NAM is voomemens een onderzoek te laten verrichten voor "het maken van een analyse
van het discours rondom energiewinning in de Waddenzee en de aanpalende Noordzee en
in kaad te brengen wat de meningen rondom energiewinning zijn en waar die op zijn geba-
seerd."

Daamaast hebben Shell en Exxon Mobil aangegeven dat (onderdelen van) de NAM te koop
zijn.

De provincie Fryslan heeft door middel van verschillende brieven vanuit GS en (de meerder-
heid van PS) aangegeven gaswinning in Fryslan ongewenst to virwlen.

Uit de verhoren door de parlementaire enquetecommissie kan worden afgeleid dat adviezen
van het Staatstoezicht op de Mijnen in het verleden ter zijde Ziff? gelegd en economische be-
langen prevaleren boven de veiligheid van mensen. De adviezen waarop de minister zich ba-
seed ZijI7 daamaast niet eensluidend.

Naar aanleiding van deze berichten stellen de fracties van GrienL inks, FNP, PvdA, PvdD, SP
en D66 de volgende vragen
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Vraag 1:
Is de provincie Fryslan benaderd om deel te nemen aan het hierboven door de NAM uit te
voeren onderzoek? Zo ja, bent u bereid daaraan mee te werken en waarom?

Antwoord vraag 1:
Ja, er is een provinciaal ambtenaar benaderd vanuit het Waddendossier voor een interview.

Achterliggende informatie
Tijdens de Zeegse bijeenkomst "Monitoring Gaswinning Waddenzee" die op 6 oktober 2022
plaats gaat vinden, wordt door De Gemeynt het onafhankelijke onderzoek gepresenteerd.
Het onderzoek is opgesteld in opdracht van de `Begeleidingscommissie Waddengas 2006'.

Vraag 2:
Wat is naar de mening van GS de toegevoegde waarde van een dergelijk onderzoek terwijI
het standpunt van de provincie inzake de gaswinning onder de Waddenzee (Temaard) vol-
komen duidelijk is?

Antwoord vraag 2:
Onderzoeken in het Waddengebied die verder gaan dan alleen mijnbouw, hebben een toe-
gevoegde waarde. De Begeleidingscommissie Waddengas 2006' heeft deze opdracht uitge-
zet bij het bureau De Gemeynt. De resultaten van de interviews zijn nog niet bekend, over de
toegevoegde waarde kan dus geen uitspraak worden gedaan.

Vraag 3:
Het ministerie van EZK krijgt bij besluitvorming de adviezen van SodM, KNMI en TNO over
de gevolgen en risico's van gaswinning. Uit de openbare verhoren van de parlementaire en-
quetecommissie blijkt dat deze adviezen niet altijd gelijkluidend zijn. Zijn deze adviezen voor
alle betrokkenen openbaar? Zo ja kunt u aangeven of de adviezen eensluidend zijn en wat
die adviezen precies behelzen? Zo nee, kunt Li er bij de minister van EZK op aandringen
deze adviezen zo snel mogelijk openbaar te maken?

Antwoord vraag 3:
Ja, alle vergunningen die op grond van de Mijnbouwwet worden aangevraagd zijn openbaar
en te vinden op www.mijnbouwvergunningen.nl. Mocht er een gebrek aan eensluidendheid
geconstateerd worden, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt worden door de perceptie van de
(wettelijke) adviseurs en kan dit worden verklaard door de invalshoek en de manier van be-
trokkenheid van de verschillende partijen.

Vraag 4:
Bent u bereid bij het Rijk aan te dringen op borging van de afspra ken met de NAM over de
bescherming van de Waddenzee, nu er gesproken wordt over verkoop van onderdelen van
de NAM aan een onbekende koper?
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Antwoord vraag 4:
Ja, wij zijn bereid om er bij de minister op aan te dringen, om de gemaakte afspraken te bor-
gen, bij een eventuele overdracht van de betreffende vergunningen. Procedureel dient de mi-
nister bij de overgang van een winningsvergunning toestemming te verlenen. De minister
moet dan ook toetsen of een "bedrijf financieel en tech nisch capabel is en blijk geeft van ver-
antwoordelijkheidszin".

Vraag 5:
Kunt u aangeven of volgens u op grond van bestaande wet- en regelgeving (zoals de Mijn-
bouwwet en/of de Natuurbeschermingswet) het Kabinet het gasveld bij Ternaard onder de
Waddenzee buiten de verkoop door Shell en ExxonMobil kan worden gehouden?

Antwoord vraag 5:
Het is niet eenvoudig om bovenstaande vraag te beantwoorden. Aangezien er nog geen win-
ningsvergunning is verleend voor Ternaard. In z'n algemeenheid staat het een potentieel
wordende exploitant van een mijnbouwlocatie vrij om zijn opsporingsvergunning te vervreem-
den zonder dat de daarop volgende winningsvergunning is verleend.

Hoogachtend,

Gedeputp?rde Staten van Fryslan,

Gics A Bidk—,-76-orzitter

7

A. Schepers, MSc, secretaris
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