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Schriftelijke vragen over onze reactie op het regeerakkoord 
m.b.t. gaswinning 

Geachte mevrouw Beenen en heer Engelkens, 

In uw brief van 19 oktober jl. stelt u ons een aantal vragen over onze reactie op het regeerakkoord met 
betrekking tot het onderwerp gaswinning. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. U schrijft in uw reactie 'de gaswinning wordt stapsgewijs verder teruggebracht' 

a. Bent u met ons van mening dat er enkei sprake is van één stapje in de nieuwe kabinetsperiode 
(1,5 miijard kuub)? 

Antwoord: Ja, zoals wij dat hebben geformuleerd: 'dat resulteert in een wel heel bescheiden verlaging van het 
winningsniveau.' 

b. Dat er geen afbouwperspectief aan de bewoners wordt geboden? 

Antwoord: Wij zien het besluit van het nieuwe kabinet als een wel heel bescheiden stap in de goede richting. Wij 
blijven ons inzetten voor verdere verlaging met als doel veiligheid en rust voor onze inwoners. Dat is ook de 
reden dat wij een procedure hebben lopen bij de Raad van State. 

c. Wat zou het afbouwperspectief in uw ogen moeten zijn? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 1b. 

d. Hoe verhoudt dit alles zich met uw Coliegeakkoord waarin u zo snel als mogelijk naar 12 miljard 
kuub per Jaar wilt? 

Antwoord: Veiligheid is het doel, wij zetten ons dan ook in voor een veilig en verantwoord winningsniveau. 12 
miljard kuub per jaar is het enige winningsniveau waarvan het SodM de stelling heeft ingenomen dat het veilig 
is. Dat is de reden dat in het collegeakkoord 12 miljard kuub als streefgetal is gekozen. Zolang wij niet weten 
wanneer er sprake is van een veilig en verantwoord niveau van winning blijven wij inzetten op verdere verlaging 
en blijft het streefniveau van 12 miljard kuub staan. 

2. U schrijft in uw reactie 'het regeerakkoord stelt veiligheid voorop en Groningen centraal' 

a. Vindt u dat de veiligheid van de Groningers geborgd is bij een winning boven de 20 miljard kuub 
in de komende vier Jaar? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag ld. 
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b. Voor economische versterking en ieefbaarheid komt jaariijks 50 miijoen beschikbaar. Vindt u dit 
voidoende? 

Antwoord: Wij vinden dit een goede stap van het nieuwe kabinet voor Groningen maar moeten in overleg met 
de nieuwe minister nog bezien waarvoor de middelen aangewend kunnen worden. Daarna kunnen wij bepalen 
in hoeverre deze middelen toereikend zijn aan onze wensen. Ook zijn wij van mening dat andere middelen uit 
het Regeerakkoord bv. energiebesparende maatregelen aangewend moeten worden voor Groningen. 

c. Hoe geeft u handen en voeten aan het gezameniijk uitwerken van de verantwoordelijkheid die de 
regio krijgt in beleid en uitvoering? 

Antwoord: Wij zijn in overleg met de gemeenten in het aardbevingsgebied, het Rijk en andere relevante partijen 
en instellingen om te komen tot het door ons gewenste beleid om de uitvoering gestalte te geven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

C 
, secretaris. 


