Haarlem, 3 augustus 2022
Vragen van mw. R. Alberts (SP) over Gaswinning Noord-Holland.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 3 augustus 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. R. Alberts
(SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
Op 26 juli jl. lazen we een artikel in het Noord-Hollands Dagblad aangaande het door particulieren
(laten) bevestigen van sensoren aan hun pand, met als titel ‘Beeft de aarde bij Bergen als gevolg van
gaswinning? Tientallen sensoren meten straks de beweging van huizen’. ¹ Het bedrijf Groningen
Sensor Netwerk (GSN) verzorgt deze sensoren en het uitlezen ervan. I.s.m. een initiatiefnemer uit
Alkmaar wil men in de omgeving van het Berger gasveld een netwerk aanleggen. ‘Pandeigenaren
weten daardoor wat er met hun pand aan de hand is’, zo wordt door Dhr. Dijkstra van GSN vermeld.
Hiermee kunnen hoogteverschillen en bevingen worden gemeten.
Het KNMI heeft in heel Noord-Holland twaalf meetstations om bodembeweging te meten. Zeven
daarvan zijn rond Alkmaar en twee daarvan zijn rond Middelie gesitueerd.
In januari 2018 stelde de SP schriftelijke vragen aangaande gaswinning en de verhoging van de
productie.² Enkele maanden later werd er een aardbeving gemeten bij het gasveld Middelie, waar de
SP direct mondeling vragen over stelde tijdens de PS-vergadering van 11 juni 2018 ². Kort daarop
legde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de situatie voor aan de Provinciale Staten bij een
technische briefing op 24 september 2018. Hier beantwoordde de NAM vragen van de aanwezige,
verontruste statenleden en gedeputeerde. De link met Groningen werd al snel gelegd.
Gezien het feit dat noch het Rijk, noch de NAM en noch de provincie Noord-Holland actief optreedt
in het meten van gebouwen, lijkt het erop of nu bewoners zelf het heft in eigen hand gaan nemen
om te weten wat er met hun bouwwerken gebeurt. De SP ziet dat de provincie haar rol hierin
serieuzer moet nemen om ervoor te zorgen dat er op een adequate en juridisch houdbare wijze de
bodembeweging gemeten wordt, zodat veiligheidsrisico’s worden beperkt en schaden aan bedrijven
en aan huizen – waar gezinnen wonen – worden voorkomen.
In dat licht stelt de SP de volgende vragen, die ze graag uitvoerig beantwoord ziet:
1. Kent u het NHD-artikel ‘Beeft de aarde bij Bergen als gevolg van gaswinning? Tientallen
sensoren meten straks de beweging van huizen.’? Wat is uw eerste reactie hierop?
2. Bent u het net als de SP van mening dat schaden afkomstig van aardbevingen veroorzaakt
door gaswinning, gasopslag en/of het ledigen van gasvelden, vergoed moeten worden door
degene(n) die het veroorzaakt hebben? Waarom wel/niet?
3. Wie zijn volgens u in dit verband de veroorzakers van de schaden? Welke rol spelen zij
hierin?
4. Het KNMI heeft meetstations om de bodembeweging in kaart te brengen. Er wordt in het
artikel gesteld dat de gegevens afkomstig van de metingen niet voldoende zijn, ‘omdat je
niet weet of je huis door de aardbeving is geraakt’. Is deze stelling juist? Zo ja, wat moet er
volgens u gebeuren om de juiste gegevens te verkrijgen, zodat een pandeigenaar
(bewoner/ondernemer) precies weet of het object is beschadigd door een bepaalde
aardbeving?
5. Bewoners zijn met een marktpartij in zee gegaan om zelf metingen te verrichten. Men
spreekt over het van belang van data van een onafhankelijke partij. De ondernemer geeft
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aan: ‘Zo kunnen we zakelijke en publieke partijen voorspellende informatie over
bodembewegingen aanbieden’. Deelt u de mening dat dergelijke data afkomstig moeten zijn
van een ‘onafhankelijke partij’? Wie ziet u als ‘onafhankelijke partij’ in deze? Kan dat volgens
u ook een bedrijf zijn met een winstoogmerk? Deelt u de mening van de SP dat een overheid
(en op deze schaal de provincie) de regie in handen moet hebben, aangaande de metingen?
Het monitoren van bodembeweging in een ruime straal om de Noord-Hollandse velden voor
gasopslag en gaswinning, is volgens de SP van groot belang voor het inzicht van de NoordHollandse inwoners en ondernemers; zij kunnen ervan gegarandeerd zijn of bepaalde
schaden wel of niet door aardbevingen (afkomstig van gasopslag/ -winning) veroorzaakt zijn.
Deelt u deze mening? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat deze monitoring op een juiste wijze
plaats kan vinden dat tevens juridisch houdbaar is mocht het erop aankomen dat overheden
en/of marktpartijen een juridische strijd aan willen gaan? Zo nee, waarom gaat u daar niet
voor zorgen?
Het belang van het winnen van gas uit de Noord-Hollandse bodem is discutabel. De SP is van
mening dat er volledig moet worden ingezet op het reduceren van energieverbruik, te
beginnen bij de industrie. Pas als het uiterste bereikt is, kan er worden nagedacht over het
winnen van groene energie door zonnedaken, vervolgens uit wind-op-zee en daarna (onder
voorwaarden) uit het winnen van groene energie uit wind-op-land. De SP heeft daar een
zogeheten ‘energieladder’ voor ontwikkeld. In hoeverre bent u van mening dat rekening is
gehouden met een dergelijke ladder, voordat is overgegaan op het door Taqa laten
oppompen van 150 miljoen kuub extra gas uit de velden bij Alkmaar/Bergen? ⁴ Druist dit
Rijksbesluit in tegen uw eigen duurzaamheidsambities? Waaruit maakt u uw antwoord op?
Het College van B & W van de gemeente Bergen vreest voor extra bodemtrillingen en
bodemdaling, door het versneld leegpompen van de gasvelden. Men spreekt tevens over
louter ‘een economisch belang’ en over het ‘afgeven van een verkeerd signaal naar de
maatschappij, als de overheid bedrijven en inwoners ‘dwingt’ over te stappen naar duurzame
alternatieven’. In hoeverre deelt u de mening en de vrees van het Bergense College? Trekt u
samen met Noord-Hollandse gemeenten en andere overheden en overheidsinstanties op om
het oppompen van extra gas uit de Noord-Hollandse velden een halt toe te roepen? Waarom
wel/niet?
Kunt u ons aangeven hoe u de Provinciale Staten meeneemt in alle ontwikkelingen rondom
het gebruik van gasopslag en het al dan niet (versneld) leegpompen van de Noord-Hollandse
velden?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
binnenkomst, beantwoorden.

¹ NHD, 26 juli 2022: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220624_4610810
² SP, 8 juni 2018: https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2018/06/sp-stelt-mondelinge-vragen-overgasaardbeving-warder
³ PNH, 24 september 2018: https://noordholland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/4725fccbbc2e-4801-94eb-a68e840a6bb5
⁴ NHD, 13 juni 2022:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220613_82329564?utm_source=google&utm_med
ium=organic

