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(d.d. 10 augustus 2017)

Nummer

3318

Onderwerp

Te veel gaswinning Westland

Aan de leden van Provinciale Staten

1. Kent u het bericht ‘NAM pompt teveel gas op in Westland1 2?

Antwoord

Ja.

2. Hoe kan het gebeuren dat er jarenlang teveel gas uit de bodem is gehaald, zelfs 

tot 300 procent meer dan toegestaan?

Antwoord

Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is meer gas uit de bodem gehaald

dan in het winningsplan is beschreven. Volgens de NAM is dat niet het geval en 

gebruikt het SodM een volumeberekening die afwijkt van degene die is gebruikt bij het 

oorspronkelijke winningsplan. Wij zullen de minister van Economische Zaken (zijnde 

het bevoegd gezag) een verklaring  voor deze verschillende standpunten vragen.

3. Welke gevolgen heeft dit volgens u voor de veiligheid van de inwoners in dat 

gebied?

4. Welke mogelijkheden hebt u om maatregelen te treffen om de veiligheid voor de 

inwoners te vergroten en welke maatregelen gaat u ook daadwerkelijk treffen?

                                        
1 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/181786/NAM-pompt-veel-te-veel-gas-op-in-

Westland
2 http://www.ad.nl/westland/nam-pompt-veel-te-veel-gas-uit-grond-

westland~aa88689b
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Antwoord vraag 3 en 4.

Wij merken op dat gaswinning en het beoordelen van de hiermee samenhangende 

risico’s specifieke deskundigheid vereist die primair beschikbaar is bij de adviseurs 

van het ministerie van Economische Zaken, waaronder TNO en het SodM. 

Het behoort tot de verantwoordelijkheid  van de vergunningverlener in casu de 

minister van Economische Zaken, om op basis hiervan de gevolgen voor de veiligheid  

van de inwoners in te schatten en maatregelen te treffen zodat deze veiligheid is 

gegarandeerd. Hoewel het SodM stelt dat de overschrijdingen geen directe gevolgen 

hebben gehad voor mens & milieu, zullen wij  hier de minister -in het licht van de grote 

mate van overschrijding- een verklaring voor vragen.

5. Hebt u hierover overleg met het Rijk en zo ja, wat zijn hiervan de uitkomsten?

Antwoord

Aangezien de verantwoordelijkheid  voor de veiligheid van mens en milieu (en de 

daarbij behorende instrumenten) bij het mijnbouwbedrijf en het rijk liggen, hebben wij 

hierover tot nu toe geen overleg.

Wel zullen wij aan de minister vragen, om voortaan bij overschrijdingen van de te 

winnen gashoeveelheden door het SodM op de hoogte te worden gesteld.

6. Welke maatregelen worden genomen om dergelijke ongewenste praktijken in de 

toekomst te voorkomen?

Antwoord

Zoals gezegd delen wij uw zorg en zullen wij aan de minister van EZ vragen om het 

SodM in de toekomst niet alleen aan het rijk maar ook aan de decentrale betrokken 

overheden te laten rapporteren. 

Het blijft echter een rijks verantwoordelijkheid, waarbij het SodM de instantie is die 

namens het rijk  toezicht houdt op de gaswinningen, en er op moet toezien dat 

dergelijke overschrijdingen niet nogmaals plaats zullen vinden.

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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