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Onderwerp

 Lekkende oude verlaten gaswinningsputten

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

Afgelopen week werd er via een onderzoek bekend dat er lekkende oude

gaswinningsputten in Nederland en ook in Zuid-Holland zijn. Dit baart de SP en

GroenLinks zeer grote zorgen. 

 

1. Kent u de studie “Occurrence and fate of methane leakage from cut and buried

abandoned gas wells in the Netherlands”?1 Wat is uw reactie deze studie?

 

Antwoord

Ja, de studie is bekend. De studie geeft aan dat bij 28 verlaten gaswinningsputten in

Nederland er in 1 geval bij een oude gaswinningsput in Monster een lekkage is

opgetreden. Dit heeft geleid tot de behoefte aan meer informatie en is aanleiding

geweest om een afspraak met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te maken. Het

verantwoordelijk bevoegd gezag is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

(EZK). Het SodM heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om toe te zien op het

conform vigerende wet- en regelgeving afsluiten van boorputten. 

 

2. Heeft de provincie contact (gehad) met de betreffende onderzoekers? Zo nee, op

welke termijn gaat u dat alsnog hebben?

 

Antwoord

Ja, er is in december 2018 contact geweest met de onderzoekers naar aanleiding van

eerdere provinciale statenvragen over dit onderwerp (16 oktober 2018). Om een

volledig beeld te verkrijgen, vindt eind februari nog een gesprek met het SodM plaats. 

 

3. Onderschrijft GS de in de genoemde studie omschreven risico’s zoals

bodemvervuiling en explosies? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord

Ja.

                                                          
1https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S004896971835232X?token=50B0CB91A6C26D5DD169A7

38E87B45C29F9A88E5F17B97F889E8D87DB165452FC0D868183B25C9657A5FD8844816137F

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S004896971835232X?token=50B0CB91A6C26D5DD169A738E87B45C29F9A88E5F17B97F889E8D87DB165452FC0D868183B25C9657A5FD8844816137F
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S004896971835232X?token=50B0CB91A6C26D5DD169A738E87B45C29F9A88E5F17B97F889E8D87DB165452FC0D868183B25C9657A5FD8844816137F
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S004896971835232X?token=50B0CB91A6C26D5DD169A7
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4. Welke acties gaat de provincie ondernemen naar aanleiding van de uitkomsten van dit

onderzoek?

 

Antwoord

Naar aanleiding van de mondelinge toelichting van G.Schout, één van de

onderzoekers van deze studie, is er een afspraak gepland met het SodM.

 

5. Is GS het met de onderzoekers eens dat meer studie nodig is naar de gevaren van

verlaten winningsputten? Zo ja, bent u bereid hier bij het Rijk op aan te dringen? Zo

nee, waarom niet? 

 

Antwoord

Ja, in het geplande gesprek met het SodM zal dit aan de orde worden gesteld.

 

6. Is GS ervan op de hoogte dat onder een nieuwbouwlocatie in Monster een lekkende

oude gaswinningsput is ontdekt? 

 

Antwoord

Ja.

 

7. Wat betekend dit voor de veiligheid van bewoners?

 

Antwoord

De veiligheid wordt onderzocht door het SodM. In het geplande overleg met het SodM

zal naar de stand van zaken worden gevraagd.

 

 De NAM is al enige tijd bezig te proberen het lek te dichten, tot op heden zonder

succes. Omwonenden hebben inmiddels schade door deze werkzaamheden.

  

8. Zijn de kosten voor deze schade voor de vervuiler, namelijk de NAM?

 

Antwoord

Ja.

 

9. Welk onderzoek vindt er plaats om dit soort lekken tijdig op te sporen en tegen te

gaan?

 

Antwoord

In het geplande overleg met het SodM zal worden gevraagd welke onderzoeken

plaatsvinden om lekkages op te sporen. In het verleden (2017) heeft ECN in opdracht

van het SodM een studie verricht naar lekkages bij oude gaswinningsputten en

aangegeven dat de situatie niet verontrustend was.

 

10. Geldt voor dit soort vervuiling ‘de vervuiler betaald’? Zo nee, bent u bereid hier bij het

Rijk op aan te dingen?

 

Antwoord

Ja.
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Antwoord

Wij beschikken niet over aanvullende informatie hieromtrent. Uit de studie van

G.Schout e.a. is dit niet gebleken. In het geplande overleg met het SodM zal dit aan

de orde worden gesteld.

 

12. Worden deze locaties ook onderzocht?

 

Antwoord

Wij beschikken niet over aanvullende informatie hieromtrent. Uit de studie van

G.Schout e.a. is dit niet gebleken. In het geplande overleg met het SodM zal dit aan

de orde worden gesteld.

  

 In Zuid-Holland is de woningbouwbehoefte groot, de gevolgen van deze problemen

kunnen dat ook zijn voor nieuwbouwlocaties. 

 

13. Wat zijn de gevolgen van dit onderzoek voor vergunningen voor woningbouw op

dergelijke locaties?

 

Antwoord

Op dit moment is de omvang van de problematiek nog niet aan te geven. Hierbij dient

opgemerkt te worden dat de vergunningverlening  voor woningbouw een

gemeentelijke aangelegenheid is. 

Den Haag, 19 februari 2019

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


