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Onderwerp : Aandachtspunten ontwikkelingen gaswinning Groningen 
 
 
Geachte heer Vijlbrief, 

 

Zoals u van ons gewend bent trekken de Groninger overheden in gezamenlijkheid op binnen de gaswinning. 

Voorliggende brief sturen wij u dan ook mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Oldambt, Pekela, Veendam, 

Westerwolde en Westerkwartier en de besturen van de Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen 

Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.  

 

Op 1 april 2022 heeft u een wijzigingsbesluit genomen, zodat er in het lopende gasjaar 2021-2022 4,5 miljard 

m³ gas uit het Groningenveld gewonnen moet worden. In januari 2022 was nog sprake van een verhoging van 

de gaswinning uit het Groningenveld naar 7,6 miljard m³. Dit leidde tot veel verontwaardiging en onrust onder 

onze inwoners en was mede de reden van de drukbezochte fakkeloptocht in Groningen van afgelopen 14 

januari 2022. 

 

Het wijzigingsbesluit van 1 april 2022 betekent een iets hogere winning dan in het oorspronkelijke 

vaststellingsbesluit is vastgelegd. Wij hebben dan ook besloten om tegen de verhoging van het oorspronkelijke 

gaswinningsbesluit van 3,9 miljard m³ naar 4,5 miljard m³ niet in bezwaar te gaan. Dat laat onverlet dat wij een 

zo laag mogelijke winning en een zo snel mogelijke sluiting van het Groningenveld willen. In aanvulling hierop 

geven wij u de volgende (herhaalde) punten mee:  

 

Sluiting Groningenveld in 2023 

U maakt in het wijzigingsbesluit een duidelijke keuze voor de sluiting van het Groningenveld ook al betekent dit 

dat in het gasjaar 2021-2022 meer gas gewonnen moet worden dan oorspronkelijk gedacht. Het advies van 

GTS om de opslag Grijpskerk nog een jaar te vullen met hoogcalorisch gas legt u naast zich neer, zodat sluiting 

van het Groningenveld in 2023 binnen bereik blijft. Tegelijkertijd kunt u in het licht van de geopolitieke situatie 

geen garantie geven voor een definitieve sluitingsdatum.  

 

Wij blijven aandringen op een zo spoedig mogelijke sluiting van het Groningenveld. Dit betekent wat ons betreft, 

sluiting van het Groningenveld in 2023. Dit zien we graag wettelijk vastgelegd. Daarnaast gaan we ervan uit dat 

de stikstoffabriek in Zuidbroek zo spoedig mogelijk volledig in gebruik kan worden genomen en dat de 
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gasopslag in Grijpskerk spoedig gevuld is. Tenslotte dringen wij er bij u op aan om blijvende inzet te betrachten 

op de afbouw van de grootverbruikers en voor de zomer van 2022 duidelijkheid te geven over het toepassen 

van het wettelijk bewijsvermoeden voor de gasopslag Grijpskerk. 

 

Volle vaart met de versterkingsopgave  

Wij constateren dat u de voortgang van de versterkingsopgave in uw wijzigingsbesluit niet expliciet afweegt, 

terwijl dit volgens de Mijnbouwwet wel zou moeten. Het moge duidelijk zijn dat de voortgang een belangrijk 

aandachtspunt is. Er moet nog steeds gezorgd worden voor voldoende beoordelings- en uitvoeringscapaciteit 

voor de versterkingsopgave. Om die reden zijn en blijven we graag met u in gesprek over de voortgang van de 

versterking. Onlangs is een uitgebreide gezamenlijke gespreksagenda tussen Rijk en regio opgesteld, met 

daarin de aan te pakken punten. 

 

SDRA 

TNO heeft een Seismische Dreigings- en Risico Analyse (SDRA) uitgevoerd. Op basis van de SDRA 

concludeert TNO dat alle gebouwen in het aardbevingsgebied aan de veiligheidsnorm voldoen (P50) en dat een 

beperkt aantal van 28 adressen binnen de verwachtingswaarde P90 niet aan de norm voldoet. TNO geeft 

echter ook aan dat wanneer zij de modelinstellingen van de SDRA aanpast op de meest recente 

wetenschappelijke inzichten, er 863 adressen niet voldoen aan de veiligheidsnorm (P50). Deze aanpassing van 

de modelinstellingen van de SDRA werkt verwarrend. Wij roepen u dan ook op om samen met TNO en SodM 

tot een set van modelinstellingen te komen, zodat wordt voorkomen dat we met twee varianten van de SDRA 

worden geconfronteerd. 

 

Onlangs heeft u aangegeven dat u de uitkomsten van de analyse van TNO wilt leggen naast de gegevens van 

de NCG over de versterking, zodat duidelijk wordt of alle gebouwen die uit de SDRA van TNO komen al 

opgenomen zijn in het versterkingsprogramma. Indien blijkt dat er gebouwen nog niet in het 

versterkingsprogramma zitten dan zult u deze in overleg met de regio alsnog toevoegen. Wij vinden dat een 

goed voorstel en zien uit naar de uitkomsten van uw onderzoek. 

 

Wij vertrouwen erop samen met u tot goede afspraken te komen. 

 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 

    , voorzitter.

  , secretaris. 
 


