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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij stel ik u op de hoogte dat TNO is gevraagd een aanvullende seismische 

dreigings- en risicoanalyse (hierna: SDRA) uit te voeren voor het gasjaar 2022-

2023. Bij de vaststelling van het winningsniveau van 2,8 miljard Nm3 is een SDRA 

betrokken die is uitgevoerd voor een winningsniveau van 1,7 miljard Nm3. De 

uitkomst van die SDRA gaf geen aanleiding tot bijstelling van de 

versterkingsoperatie. Het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) en de 

Mijnraad stellen in hun adviezen voor het vaststellingsbesluit 2022-2023 dat deze 

lage winningsniveaus geen andere gevolgen voor de veiligheid hebben, omdat de 

drukverschillen in het gasveld, die door de winning in het verleden zijn ontstaan, 

meer bepalend voor de veiligheid zijn.  

 

De regionale overheden in Groningen hebben in een zienswijze op het 

ontwerpbesluit aangegeven zorgen te hebben of alle mogelijk onveilige huizen wel 

voldoende in beeld zijn. Deze zorgen zijn nogmaals nadrukkelijk onder de 

aandacht gebracht. Dit heb ik ter harte genomen en ik wil geen twijfel laten 

bestaan over welke huizen mogelijk onveilig zijn. Daarom heb ik TNO gevraagd 

een SDRA met in ieder geval de door SodM geadviseerde modelinstellingen uit te 

voeren voor het winningsniveau van 2,8 miljard Nm3. Indien de resultaten van de 

SDRA, inclusief de analyse door TNO met alternatieve modelinstellingen, daar 

aanleiding toe geven, zal ik deze betrekken bij de versterkingsoperatie. 

 

 

 

 

 

J.A. Vijlbrief 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

 

 

 


