
Datum
Documentnr.
Dossiernummer
Behandeld door
Telefoonnr.
Antwoord op

prov¡ncie
gron ingen

Waddenvereniging
Postbus 90
8860 AB Harlingen

25 oktober 2022
2022-104454
t<2462
P.A. Mijland
06 150 68 041

Bijlage

Uw brief d.d. 5 september 2022 betreffende energie winning in
de Waddenzee en Noordzee
2022-102986 Brief aan EZK over gaswinning Waddenzee en

Noordzee

Gaswinning op zeeOnderwerp

Geachte mevrouw Jacobi en heer Petersen

Op 5 september jongstleden ontvingen we uw brief over gaswinning in de Noordzee en Waddenzee. ln de brief
en de begeleidende email vraagt u ons om er bij het Rijk en NAM op aan te dringen dat zij stoppen met nieuwe
aardgaswinningen onder de Waddenzee en alleen nog investeren in duurzame energiebronnen. ln reactie op
uw verzoek hebben wij bijgevoegde brief verstuurd naar de staatssecretaris Mijnbouw.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

, voorzitter

, secretaris
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Ondenruerp Gaswinning op zee

Geachte heer Vijlbrief,

Op 5 september jongstleden kregen we bericht van de Waddenvereniging over hun brief aan NAM waarin zij
NAM oproepen om af te zien van nieuwe aardgaswinningen onder de Waddenzee en alleen nog te investeren
in duurzame energiebronnen. De Waddenvereniging vroeg daarbij aan de Commissaris van de Koning om dit
standpunt onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijk bewindspersonen en van NAM. Met deze
brief komen wij aan het verzoek van de Waddenverenging tegemoet.

Wij zetten als college van de provincie Groningen stevig in op de energietransitie. Wij vinden dat de focus moet
worden gelegd op het produceren van schone en veilige energie en op energiebesparing. Het in gebruik nemen
van nieuwe gasvelden past niet binnen deze gedachte. Dit hebben wij eerder kenbaar gemaakt via een brief
aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar aanleiding van een motie in Provinciale Staten
(5-12-2017, documenlnr.2017-101.819149/4.20), en via onze zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit op
het winningsplan N05-A (gaswinning in de Noordzee ten noorden van Rottumerplaat) (1-6-2021, documentnr.
2021-046289).
Ons standpunt omtrent gaswinning is onveranderd: wij zijn tegen nieuwe gaswinningen op zee. Het in gebruik
nemen van een nieuw gasveld past niet binnen de gedachte van de energietransitie en het nakomen van de
gemaakte klimaatafspraken. We zijn echter niet tegen bestaande gaswinningen zolang aan alle vergunningen
wordt voldaan.
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