
   

   

 

   
Memo 
Inzet college zienswijze 
Groningenveld 2020-2021  

    

Van: College van b&w Midden-Groningen Mailadres: frits.tenbloemendal@midden-groningen.nl 

Datum: 30 juni 2020 Zaak:  

Aan: Gemeenteraad Midden-Groningen 

 
 

Geachte leden van de gemeenteraad van Midden-Groningen, 

 

Op 19 juni 2020 heeft de minister van EZK zijn ontwerp vaststellingsbesluit ten behoeve van het 

Groningenveld in het gasjaar 2020 – 2021. Dit besluit en de onderliggende stukken zijn met u 

gedeeld. Op dit besluit kan een ieder zijn of haar zienswijze geven. Dit kan tot uiterlijk 30 juli. Op 

basis van de gemeentewet is het college bevoegd om mede namens uw raad een zienswijze in te 

dienen. Maar de raad mag uiteraard ook eigenstandig een zienswijze indienen.  

 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt er een regionale zienswijze voorbereid waar alle 

bestuursorganen in de regio gebruik van kunnen maken. De voorbereiding hiervan vindt op dit 

moment plaats. De planning is dat alle betrokken colleges op 14 juli een besluit nemen over hun 

zienswijze (al dan niet het regionale advies volgend). Dat betekent dat er op dit moment nog geen 

(concept) zienswijze ligt waarop u als raad kan reageren. Daarom geven wij u hierbij onze eerste 

bevindingen op basis van het ontwerp-besluit. 

 

Keuze Operationele Strategie 

In het ontwerp-besluit staat dat bij een gemiddelde temperatuur in het gasjaar 2020-2021 vanuit 

het principe 'niet meer dan nodig' 9,3 mld m3 uit het Groningenveld gewonnen wordt. Dit is 

overeenkomstig het advies van Gasunie Transport Service (GTS) en is iets lager dan de 11,8 mld m3 

die voor het huidige gasjaar (2019-2020) is vastgesteld. Overigens komt die winning vanwege een 

hogere inzet van stikstof, een extra inzet van de gasopslag Norg en de extreem zachte winter naar 

alle waarschijnlijkheid uit op 9 mld m3.  

De GTS raming voor het komende gasjaar 2020-2021 komt bij een warme winter uit op een winning 

van 5,4 mld m3.  

Wij blijven de minister oproepen om alles uit de kast te halen om de gaswinning zo laag mogelijk te 

houden.  

 

De minister heeft NAM gevraagd om op basis hiervan twee Operationele Strategiëen op te stellen 

waarin is opgenomen hoe de inzet van de verschillende clusters zal zijn voor deze winning. In ons 

advies van 12 mei hebben wij de minister geadviseerd om vanuit veiligheidsoverweging te kiezen 
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voor Operationele Strategie 2. In het ontwerpbesluit volgt de minister dit advies. Wij kunnen de 

veiligheid van onze inwoners alleen maar onderstrepen en we kunnen ons, mede gelet op ons 

advies, vinden in de keuze van de minister voor deze operationele strategie  

 

Afbouw gaswinning 

In het ontwerpbesluit is beëindiging van de winning nog steeds voorzien medio 2022 en sluiting van 

het Groningenveld in 2025-2026. Hiermee loopt de minister nog steeds voor op het tijdpad van het 

Kabinet van 2018 dat uitging van beëindiging van de winning in 2030. Hiermee geeft hij nog steeds 

invulling aan onze jarenlange inzet dat de winning zo spoedig mogelijk naar nul moet. Echter zijn 

onze zorgen nog niet weg, want  de ontwikkelingen rondom het wereldwijde coronavirus kunnen de 

beëindiging nog vertragen. Ook verwacht de minister nog een advies van TNO, SodM en de Mijnraad 

die invloed heeft op de periode na 2022. Dit advies zal gericht zijn op de inzet van een 

minimumflow voor het Groningenveld wanneer het veld alleen nog inzetbaar is bij onvoorziene 

omstandigheden. Hoewel de beëindiging van de winning binnen handbereik lijkt merken onze 

bewoners hier in hun dagelijkse leven veel te weinig van. Zij worden dagelijks geconfronteerd met 

de gevolgen van de aardbevingen door de schade aan hun huizen, de trage versterkingsoperatie en 

de gezondheidsklachten die dit alles te weeg brengt. 

 

Schadeafhandeling nog niet goed genoeg 

Wij constateren dat schade-afhandeling door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 

(TCMG) en vanaf juli 2020 door het Instituut Mijnbouwschade (IMG) op gang is maar een deel van de 

reguliere schademeldingen nog niet binnen de hiervoor gestelde termijn wordt afgehandeld en met 

name ook de afhandeling van complexe schades van agrariërs, erfgoed en ondernemers nog forse 

verbetering behoeven.  

 

Versterking verloopt te langzaam 

Voor de versterking geldt dat deze mondjesmaat van start is maar veel te langzaam verloopt. Uit 

een recent verschenen critical review opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat de 

versterking van woningen een behoorlijke botsing tussen een papieren werkelijkheid en de praktijk 

is. Bureaucratie en het toepassen van verschillende modellen zorgt voor onduidelijkheid en 

ongelijkheid onder inwoners. Dit komt het herstel van vertrouwen bij onze inwoners niet ten 

goede. Het raakt de grondrechten van de inwoners die het recht hebben op veiligheid en 

ongestoord woongenot.   
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We zijn er nog niet 

Bovenstaande zaken zullen wij uitgebreid en kritisch opnemen in onze zienswijze. Het beeld wordt 

namelijk te vaak geschetst dat met de afbouw van de gaswinning alles nu geregeld is. Dat is niet 

het geval en het is onze taak de minister hierop te wijzen. Op dit moment zijn de effecten van de 

versnelde schadeafhandeling en versterking nog niet zichtbaar voor onze inwoners en hebben we 

nog onvoldoende houvast dat de winning ook daadwerkelijk naar nul gaat. Wij hebben samen met 

de andere regionale overheden geadviseerd dat naast de verdere afbouw van de winning het van 

belang is dat er voortgang is in de versterking, de schade-afhandeling en aandacht is voor de 

maatschappelijke ontwrichting. De maatschappelijke gevolgen zijn, ondanks dat de afbouw van de 

gaswinning is ingezet, nog altijd onacceptabel groot zoals ook uit de critical review van de 

Rijksuniversiteit Groningen en het onderzoek van Gronings Perspectief blijken. Nu de gevolgen van 

de coronacrisis hier ook nog eens bijkomen is er sprake van stapeling van problemen die leiden tot 

maatschappelijke ontwrichting. De minister moet laten zien dat hij deze stapeling van de gevolgen 

ook mee laat wegen in zijn besluiten over Groningen. 

 

Door een zienswijze op het ontwerpbesluit in te dienen houden wij de weg open om in oktober -

desgewenst- beroep aan te kunnen tekenen bij de Raad van State. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn      H.J.W. Mulder 

Burgemeester       Gemeentesecretaris 


