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Onderwerp : Gevolgen vertraging bouw stikstoffabriek Zuidbroek voor 
gaswinning uit Groningenveld 

 
 
Geachte heer Vijlbrief, 
 
Als gezamenlijke Groninger overheden vinden wij het van belang om samen eensluidende signalen af te geven 
over het beëindigen van de winning uit het Groningenveld. Deze brief ontvangt u dan ook namens de colleges 
van burgemeester en wethouders van de gemeenten Oldambt, Midden-Groningen, Het Hogeland, Groningen, 
Eemsdelta, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Westerkwartier en Westerwolde en de besturen van de 
Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. 
 
De brief van Gasunie Transport Services (GTS) over opnieuw een vertraging in de bouw van de stikstoffabriek 
Zuidbroek en daarmee hun advies om weer extra gas uit het Groningenveld te winnen is een grote tegenvaller 
voor ons. U geeft in uw kamerbrief van 19 mei 2022 aan dat u deze nieuwe vertraging moeilijk kunt accepteren 
en dat u voorlopig niet besluit tot extra winning uit het Groningenveld. Wij onderschrijven dat het nodig is om in 
het belang van de veiligheid van onze inwoners eerst grondig onderzoek te doen en dat deze verhoging weer 
van tafel moet. 
 
Op 1 april 2022 heeft u besloten de winning uit het Groningenveld te verhogen van 3,9 bcm naar 4,5 bcm. De 
reden van dit wijzigingsbesluit was de verhoogde vraag naar gas uit Duitsland, maar ook de vertraging van de 
bouw van de stikstoffabriek. Wij hebben als regionale overheden op 10 mei 2022 besloten hier geen bezwaar 
tegen te maken. De reden hiervoor is dat deze verhoging van belang is voor het definitief sluiten van het 
Groningenveld in 2023. Ook zorgt de verhoging niet voor een toename van het seismisch risico en beïnvloedt 
het de veiligheid van onze inwoners niet. Toch was dit geen gemakkelijk besluit, omdat iedere verhoging bij 
onze inwoners en Raden en Staten op weerstand stuit.  
 
Nu zorgt verdere vertraging van de bouw van de stikstoffabriek voor een nieuwe roep om extra Gronings gas. 
Alleen al de aankondiging van wederom een verhoging leidt tot onrust onder onze inwoners. Op deze manier 
wordt de gaswinning niet afgebouwd, maar stapje voor stapje steeds met kleine volumes weer opgebouwd. Dit 
vinden wij niet uitlegbaar richting onze inwoners en het geeft maatschappelijk gezien veel onrust binnen de 
regio. Wanneer er nu weer een verhoging overheen komt, vermindert dit het vertrouwen van de Groningers in 
de Rijksoverheid nog verder. Ook de timing draagt niet bij aan het herstel van vertrouwen omdat de brief van 
GTS daags na het verstrijken van de bezwaartermijn op uw wijzigingsbesluit kwam. Dit is ons ook in november 
2021 overkomen toen de toenmalig minister van EZK een paar dagen na het verstrijken van de beroepstermijn 



 

 

tegen het vaststellingsbesluit 2021-2022 ook een verhoging aankondigde als gevolg van vertraging van de 
bouw van de stikstoffabriek. 
 
Problemen tussen aannemers en onderaannemers mogen niet de reden zijn dat er weer extra Gronings gas 
gewonnen moet worden. Dit heeft GTS als opdrachtgever op te lossen. Voor ons is de veiligheid van onze 
inwoners het belangrijkste. Dit moet in de meest brede zin te allen tijde voorop staan en getoetst worden. 
 
In de brief van GTS lezen wij nog een andere mogelijke tegenvaller die zich op termijn voor kan doen, namelijk 
de kwaliteit van het hoogcalorisch gas in relatie tot de beschikbare stikstof die hieraan toegevoegd moet worden 
om hier L-gas van te maken. Vooralsnog schat GTS op dit moment het netto-effect neutraal in en heeft het geen 
invloed op extra vraag uit het Groningenveld. Maar wanneer hier de weegschaal de verkeerde kant opslaat, kan 
deze ontwikkeling ook leiden tot extra vraag uit het Groningenveld. In de brief geeft GTS overigens ook geen 
zekerheden over de nieuwe opleverdatum van de stikstoffabriek. Verdere vertragingen worden hiermee niet 
uitgesloten. Wij roepen u op in uw gesprekken met GTS hiervoor scenario's te ontwikkelen en het 
Groningenveld te blijven ontzien. 
 
Wij vertrouwen erop dat u in uw gesprekken met GTS de verhoging van tafel weet te krijgen en dat het 
Groningenveld eind 2023 nog steeds definitief sluit. 
 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 

    , voorzitter.

  , secretaris. 
 


