
MEMO 

Inzet college Midden-Groningen voor zienswijze op ontwerp 

vaststellingsbesluit Groningenveld 2021-2022 

 

Op 25 juni 2021 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het ontwerp-

vaststellingsbesluit (ontwerpbesluit) gaswinning Groningenveld voor het gasjaar 2021-2022 ter 

inzage gelegd. De gemeenten hebben de mogelijkheid om een zienswijze op dit ontwerp-besluit in 

te dienen. Het college besluit hier dinsdag 13 juli over.  

 

Hieronder treft u op hoofdlijnen en puntsgewijs de inzet van het college aan op de zienswijze zoals 

deze op 13 juli wordt vastgesteld. Op basis van uw input zal het college de zienswijze schrijven en 

indienen, mede namens uw raad en de gemeente als rechtspersoon. 

 

De zienswijze is gebaseerd op het ontwerpbesluit met de onderliggende stukken, zoals deze te 

vinden is op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-

projecten/gaswinning/gaswinning-groningen/gaswinning-groningen-vaststellingsbesluit-2021-2022 
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1. Voldoen aan de veiligheidsnorm 

Gebouwen moeten voldoen aan de veiligheidsnorm. Gebouwen die niet voldoen aan de 

veiligheidsnorm moeten binnen een redelijke termijn worden versterkt zodat ze wel aan de 

veiligheidsnorm voldoen. De minister stelt in zijn risicobeleid geen duidelijke termijn waarbinnen 

aan deze norm moet zijn voldoen. Hij geeft aan dat binnen een redelijke termijn wordt versterkt. 

Door niet aan te geven wat een redelijke termijn is, is dit altijd haalbaar. De minister moet de 

termijnen (wanneer in beeld en wanneer opgenomen) voor uw risicobeleid moet vaststellen. 

2. afbouw grootverbruikers 

De minister moet vasthouden aan zijn standpunt dat de grootste negen afnemers moeten worden 

omgebouwd, zodat deze geen Groningengas meer nodig hebben.  

3. Versterking 

De minister moet volop inzetten op het vergroten van de beoordelings- en uitvoeringscapaciteit bij 

de NCG en daarmee voorkomen dat er maatschappelijke problemen ontstaan of het stuwmeer van 

adressen dat niet in uitvoering komt, groeit. Ook moet de minister de uitvoering van de versterking 

oppakken als een crisisaanpak. Dat betekent in onze ogen dat bepaalde beleidslijnen en regels voor 

onbepaalde tijd terzijde geschoven moeten worden.  

4. Gevoeligheidsanalyse SDRA 

Voor het  gasjaar 2021-2022 is voor het eerst gebruikt gemaakt van de publieke SDRA-Groningen, 

uitgevoerd door TNO. Deze SDRA is, net als voorheen de HRA, een instrument om te kunnen 

prioriteren in de versterking. Uit de SDRA komen geen adressen meer die niet aan de 

veiligheidsnorm voldoen. TNO heeft echter een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de uitkomsten 

van de SDRA voor verschillende modelkeuzes. Uit de gevoeligheidsanalyse komen regiobreed 842 

gebouwen naar voren die volgens de verwachtingswaarde (P50) niet voldoen aan de 

veiligheidsnorm, waarvan 37 nog niet in de versterkingsopgave opgenomen. Dit betekent dat bij een 

wijziging in de uitgangspunten van het model, ook de uitkomst wijzigt.  

De minister gaat de modellen die onder de gevoeligheidsanalyse liggen valideren. Daarbij moet hij 

ook de maatschappelijke gevolgen van het verschuiven van risicoprofielen betrekken. Tevens moet 

hij ervoor zorgen dat er geen problemen in de uitvoering van de lokale plannen van aanpak komen 

als gevolg van de uitkomst van de gevoeligheidsanalyse. Ook moet hij ervoor zorgen dat het voor 

inwoners navolgbaar is waarom zich wijzigingen voordoen in de versterkingsoperatie en voor wie 

dat consequenties heeft.  

Tevens willen we dat ook woningen die buiten de versterkingsopgave liggen een verklaring krijgen 

dat ze aan de veiligheidsnorm voldoen. 

5. Schade 

De minister van EZK is systeemverantwoordelijk. Hij moet ervoor zorgen dat IMG in staat is om 

schademeldingen tijdig af te handelen. Ook vinden we dat de regeling immateriële 

schadevergoeding van het IMG de bewoner daadwerkelijk moet ontzorgen en niet nog meer 

procedureleed veroorzaken. Ook moet de samenwerking tussen het IMG en de NCG (samenhang 

schade en versterken) verbeterd worden.  



Ook vinden we dat er een rechtvaardige en gelijkwaardige schadeafhandeling moet komen voor 

inwoners die zowel onder de werking van het Groningenveld wonen als onder de werking van 

andere mijnbouwactiviteiten vallen, door ook voor hen het wettelijk bewijsvermoeden te hanteren. 

6. Gasopslag Grijspkerk 

De afbouw van de gaswinning in de komende paar jaar moet naar ons inzicht voortvarend worden 

ingevuld door uitvoering te (laten) geven aan de door GTS in hun adviezen van 8 en 16 juni 2021 

beschreven projecten, deels al in uitvoering dan wel nog in uitvoering te nemen. Zo is de bouw van 

de stikstoffabriek te Zuidbroek (Zuidbroek-II) al ver gevorderd. Zuidbroek-II speelt een cruciale rol bij 

de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld. Een belangrijk project dat nog moet starten 

behelst de mogelijke ombouw van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk van een opslag voor 

hoogcalorisch gas naar een opslag voor laagcalorisch gas. Deze ombouw lijkt technisch uitvoerbaar, 

maar of het ook vergunning-technisch op relatief korte termijn realiseerbaar wordt, is nog een 

vraagteken. Wij roepen de minister op om dit vergunningen-traject voortvarend door NAM en 

andere noodzakelijke partijen te laten oppakken en hierbij ook aandacht te hebben voor de 

maatschappelijke effecten.  

 

Wanneer de opslag Grijpskerk wordt ingezet zodat het Groningenveld versneld kan sluiten, vinden 

wij dat dat samengaat met het toepassen van het wettelijk bewijsvermoeden zoals dat ook wordt 

toegepast bij opslag Norg. De opslag Grijpskerk wordt immers dan onderdeel van het 

Groningensysteem. 

7. Maatschappelijke ontwrichting 

Wij vinden dat de minister de effecten van gaswinning op maatschappelijke ontwrichting in overleg 
met de regio voortdurend moet monitoren. De minister moet maatregelen nemen en hiervoor 
middelen beschikbaar stellen om maatschappelijke ontwrichting te verminderen. 
 
8. Grondrechten 

Wij vinden dat de minister de aantasting van de grondrechten van Groningers onvoldoende gewicht 
geeft.  De oorzaken van grondrechtenschendingen moet de minister daadwerkelijk bestrijden door 
het proces van versterken en schadeafhandeling. 
 
9. Monitoring: 

Samen met de andere wettelijke adviseurs, het SodM, TNO en Mijnraad, vinden wij de monitoring 

van de gaswinning en de mogelijke effecten daarvan van zeer groot belang. De minister moet NAM 

verplichten tot monitoring. 

 


