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Onderwerp : Regionale reactie Groningen op vaststellingsbesluit 
 
 
Geachte heer Wiebes, 
 
Op 24 september j.l. heeft u het vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2020-2021 bekendgemaakt. NAM mag 8,1 
mld Nm3  gas winnen in een qua temperatuur gemiddeld jaar onder de voorwaarde 'niet meer dan nodig'. 
Tevens geeft u in het besluit een doorkijk naar de volgende jaren waarin de afbouw van de winning uit het 
Groningenveld is voorzien. 
 
Voorliggende brief is een regionale reactie op uw vaststellingsbesluit. Dit besluit heeft voor ons ook veel 
raakvlakken met de ontwikkelingen rondom de versterkingsoperatie en de schade-afhandeling. Om die reden is 
deze brief mede aan minister Ollongren gericht en zal zij deze in afschrift ontvangen.  
 
Winning 8,1 mId Nm3 
Daar waar u in uw ontwerp-vaststellingsbesluit nog uitging van een winningsniveau van 9,3 mld Nm3 zien wij dat 
u dit in uw definitieve besluit heeft teruggebracht naar 8,1 mld Nm3. Hoewel we hiermee nog steeds niet het 
gewenste niveau van nul hebben bereikt, hebben wij er vertrouwen in dat u het ingezette afbouwpad 
continueert. In de Miljoenennota van het kabinet wordt ons bevestigd dat de extra investeringen die het kabinet 
doet in verband met Covid-19 geen invloed hebben op de ingezette beëindiging van de winning uit het 
Groningenveld. Ook ligt de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek nog steeds op schema en verloopt ook de 
ombouw in het buitenland nog volgens plan.  
Het ingezette afbouwpad betekent dat medio 2022 geen gas uit het Groningenveld meer nodig is voor het 
leveren van gas aan huishoudens en bedrijven in Nederland en het buitenland.  Wij hebben ons hier als 
Groninger overheden jaren lang hard voor gemaakt en kunnen deze ontwikkeling dan ook ondersteunen. Wij 
doen daarom blijvend een appel op u om niet meer van deze lijn af te wijken.  
 
Tevens dringen wij er bij u op aan om zo snel mogelijk de Mijnbouwwet aan te passen zodat winning uit het 
Groningenveld juridisch ook niet meer tot de mogelijkheden behoort. Ook daarmee laat u inwoners zien dat het 
echt naar nul gaat. 
 
Doorkijk na 2022 
In uw besluit geeft u aan dat, op basis van de nu bekende gegevens, in de periode 2022 t/m 2026 in afnemende 
mate nog winning uit het Groningenveld nodig zal zijn. Deze zogeheten minimum flow is nodig om de 



 

 

installaties in werking te houden zodat in geval van calamiteiten of bij een strenge winter de installaties snel 
opgestart kunnen worden om zo aan uw plicht tot leveringszekerheid te kunnen voldoen.  
 
De  inzet van het Groningenveld in geval van deze calamiteiten of een strenge winter wilt u ook snel tot nul 
terugbrengen geeft u in uw besluit aan. Ook deze insteek ondersteunen wij. U laat hiertoe onderzoeken of de 
opslag bij Grijpskerk omgebouwd kan worden van hoog- naar laagcalorisch gas. Wij wachten de resultaten van 
dit onderzoek af waarbij wij wel aantekenen dat ook voor de omwonenden van deze opslag de veiligheid 
geborgd moet blijven en voorzien moet worden in een adequate schade-afhandeling. 
 
Wel een stap verder, maar nog lang niet klaar! 
Op dit moment zien we dat de winning naar beneden gaat, de schadeafhandeling nog niet overal soepel 
verloopt en de versterking nog lang niet gereed is. Een beroepsgang tegen het vaststellingsbesluit hebben wij 
dan ook wederom overwogen. Evenals vorig gasjaar komen wij ook nu tot de conclusie dat een nieuwe 
beroepsprocedure niet die veranderingen op korte termijn oplevert, die voor onze inwoners zo dringend nodig 
zijn in de schadeafhandeling en de versterking. Wij hebben het afgelopen jaar veelvuldig  overleg met u 
gevoerd over de versterking. Wij hebben er vertrouwen in dat dit op korte termijn leidt tot een afsprakenpakket 
voor de versterking waarmee we als regio vooruit kunnen. Dit heeft ons doen besluiten om geen beroep in te 
stellen tegen uw besluit.  
 
Dit laat onverlet dat de problemen die onze inwoners op dit moment ervaren nog steeds niet zijn opgelost. De 
maatschappelijke ontwrichting is nog steeds de dagelijkse werkelijkheid in Groningen. De problemen die onze 
inwoners ervaren komen niet alleen door de aardbevingen, maar vooral door de niet overzichtelijke en 
stroperige manier waarop de versterking en de schade-afhandeling zijn geregeld en de gevolgen daarvan in de 
dorpen, wijken en straten. Wij verwachten dat met de aanstaande afspraken over de versterking meer 
duidelijkheid en voorspelbaarheid wordt gecreëerd voor onze inwoners. We zijn ons er tegelijkertijd van bewust 
dat hiermee in het verleden ontstane breuken niet worden hersteld.  
 
Wat betreft de schade-afhandeling zien wij dat deze nu publiek belegd is bij het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG) maar dat het nog niet overal soepel verloopt. Het baart ons zorgen dat de afdoeningstermijnen 
oplopen en voor de stapeling van schade door verschillende mijnbouwactiviteiten nog steeds geen goede 
oplossing is gevonden. In uw besluit geeft u aan dat dit geen onderdeel van het vaststellingsbesluit is. Het 
gebrek aan een goede oplossing hiervoor leidt echter bij onze inwoners tot maatschappelijke onrust en gevoel 
van onrechtvaardigheid. Door hen wordt uw reactie ervaren als het opsplitsen van hun probleem in onderdelen 
en voor elk onderdeel een eigen kader en procedure benoemen.  
Wij zijn van mening dat inwoners die zowel onder de werking van het Groningenveld als onder de werking van 
een andere mijnbouwactiviteit in Groningen wonen of werken ontzorgd moeten worden en recht hebben op een 
fatsoenlijk schadeproces. Bewijslast voor eventuele schade moet niet op hun schouders drukken, maar op de 
schouders van de veroorzaker. Wij zijn van mening dat u, als systeemverantwoordelijke, voor deze groep 
inwoners een acceptabele oplossing moet zien te vinden. Graag denken wij mee hoe dit probleem tot een 
goede oplossing  gebracht kan worden. Zolang hier geen zichtbare resultaten op worden geboekt, zullen wij 
hierop kritisch blijven. 
Ook merken wij bij onze inwoners onrust over de recente ontwikkeling dat het  IMG onderzoek laat doen naar 
schades aan de randen van het gebied en schades aan funderingen. Deze onrust baart ons zorgen omdat dit bij 
onze inwoners de gevoelens oproept dat aan het bewijsvermoeden wordt getornd.  Dit bewijsvermoeden was 
juist bedoeld om rust en vertrouwen in het gebied terug te brengen.  
 
Ten slotte 
De maatschappelijke situatie waarin onze inwoners zich bevinden behoeft nog veel verbetering. De 
maatschappelijke ontwrichting moet gekeerd worden. Wij zien dit als een gezamenlijke opgave waarin we in de 
afgelopen periode al belangrijke afspraken met u hebben gemaakt.  
Wij willen daarom met deze brief een constructieve bijdrage leveren aan de gezamenlijke agenda voor de 
komende periode. Dit om te zorgen dat onze inwoners daadwerkelijk de effecten gaan merken van de afbouw 
van de gaswinning en de versnelling in de voortgang van de versterkingsopgave en schadeafhandeling. En dat 
onze inwoners duidelijkheid en perspectief wordt geboden, zowel nu als in de toekomst. 
 
De inhoud van deze brief wordt niet alleen door ons gedragen, maar wordt ook onderschreven door onze 
gemeenteraden. Provinciale Staten en onze Algemene Besturen.[dit vraagt nog een check door de 
colleges/besturen bij hun raden/staten/AB) 
 



 

 

Wij zien een reactie op onze brief graag tegemoet.  
 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde staten van Groningen:  
 
mede namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Midden-Groningen, Het 
Hogeland, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Groningen, Oldambt, Westerkwartier, Veendam, Pekela en 
Westerwolde: 
 
mede namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Groningen: 
 
mede namens het dagelijks bestuur van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's: 
 

 

 

, voorzitter. 
 

 
 
 
, secretaris 

 
 
 
 


