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Schriftelijke vragen over mogelijk stopzetten van de 
versterkingsopgave 

Geachte mevrouw Blink, 

Hierbij beantwoorden wij uw vragen zoals gesteld in uw brief van 1 mei 2018 over het mogelijk stopzetten van 
de versterkingsoperatie. 

1) Kun u ons uitleggen waarom de NCG namens provincie en gemeenten meidt dat gemeenten 'willen 
wachten' terwijl de betrokken gemeenten schrijven dat 'Langer uitstei niet acceptabel Is'? Is sprake van 
een meningsverschil tussen minister en gemeenten of tussen gemeenten onderling of tussen 
gemeenten en provincie over de koers van de versterking? Of bent u van mening dat deze opvattingen 
NiET haaks op elkaar staan. 

Antwoord: 
De minister heeft besloten om de gaskraan van het Groningenveld dicht te draaien. Hij laat de gevolgen van dit 
besluit voor de veiligheidssituatie en de versterkingsoperatie momenteel onderzoeken door het KNMI, TNO, 
NEN en SodM en heeft de Mijnraad gevraagd hier voor 1 juli 2018 een geïntegreerd advies over uit te brengen. 
Tot aan het moment van besluitvorming over deze adviezen blijft het standpunt van de regio dat de ingezette 
versterking onverminderd door moet gaan. Gemeenten en provincie delen dit uitgangspunt. 

We hebben als regio met de minister afgesproken ruimte (enkele weken) te nemen om voor de lopende 
versterkingsoperatie onder meer nog te kijken naar andere financieringsmogelijkheden. In verband met de tijd 
die dit vraagt heeft de NCG de inwoners geïnformeerd over het verloop van hun versterkingsopgave. Deze 
extra ruimte voor de minister betekent niet dat we als regio ons standpunt hebben veranderd. Helaas is de 
geboden ruimte niet door de minister benut om te komen tot een voor de regio aanvaardbare oplossing. Dat 
heeft geresulteerd in het opschorten van de besprekingen. De regio blijft zich op het standpunt stellen dat de 
ingezette versterking door moet gaan. 

2) Kunt u-en wilt u- ons alle relevante documentatie overleggen die verband houdt met het overleg 
tussen gemeenten, provincie en EZ over het stopzetten van de versterking, dus ook de documenten 
waaruit blijkt dat de tien Groninger gemeenten en de provincie wiiien wachten op de resultaten van de 
onderzoeken om te bepalen of de versterking kan doorgaan? 
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Antwoord: 
Conform onze brief van 6 maart jl. informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de gaswinning onder andere 
via de Stateninformatiedagen waar gaswinning een structureel agendapunt is. Daarnaast informeren wij u 
periodiek met informerende brieven. Daarmee blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

3) Bent u het met ons eens dat lokale overheden als een man achter de inwoners van Groningen moeten 
gaan staan en interne verdeeldheid, of het aantoonbaar onjuist informeren van inwoners dient te 
worden voorkomen? Zo Ja, ziet u dan reden om nu in te grijpen en ervoor te zorgen dat gemeenten 
onderiing en gezamenlijk met de provincie weer op één lijn komen te staan. 

Antwoord: 
Voor wat betreft het antwoord op het eerste deel van uw vraag: Ja. Voor wat betreft het tweede deel verwijzen 
wij u naar het antwoord op vraag 1. 

4) Welke rol speelt de NCO nog in dit geheel? WIJ begrijpen dat er veelal zonder hem met EZ wordt 
onderhandeld en zijn daarom nog meer verbaasd dat hij over de uitkomsten van dit overleg 
correspondeert met onze inwoners. 

Antwoord: 
De NOG is als adviseur aanwezig bij bestuurlijke overleggen met de minister en hij is verantwoordelijk voor de 
coördinatie van de uitvoering van de versterkingsoperatie. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

t. 
, voorzitter. 

, secretaris. 


