
  

Motie 04. Opschorting RES 2.0 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 13 januari 2022 

 

De raad van Midden-Groningen, in een extra vergadering bijeen op 13 januari 2022, bespreekt het voornemen 
van het kabinet om de winning uit het Groninger gasveld te verdubbelen in 2022’ en de gevolgen hiervoor voor 
de inwoners van de gemeente Midden-Groningen. 
 
Constaterende dat: 
 

• De minister van EZK in een brief aan de Kamer meldt dat er in 2022 waarschijnlijk 7,6 miljard kubieke 
meter gas gewonnen moet worden uit het Groningerveld. 

• Dit twee keer zoveel is dan wat is afgesproken. 

• Zowel de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek als leveringsafspraken met 
Duitsland worden aangewezen als oorzaak. 

• Er tien jaar de tijd was om een gastekort te voorkomen en experts al lange tijd wijzen op de noodzaak 
voor een lange-termijn visie en strategie die zorgt voor leveringszekerheid en veiligheid voor 
Groningers. 

• Er kennelijk geen werk is gemaakt van het afbouwen van buitenlandse contracten. 

• Er een wettelijk verbod zou komen op het gebruik van laagcalorisch gas door grootgebruikers per 1-10-
2022. 

• Er uit het zogenaamde overdrachtsdocument voor nieuwe bewindspersonen van het ministerie van 
Economische Zaken blijkt dat dit bij lange na niet gehaald wordt en middels ontheffingen gewerkt zal 
moeten worden, waardoor er meer kans zal zijn op extra gaswinning in Groningen. 

 
Overwegende dat 

• De democratische rechtsorde die het fundament is van onze samenleving barsten heeft opgelopen 
doordat de Rijksoverheid afspraken maakt en deze vervolgens niet nakomt 

• De Rijksoverheid heeft uitgesproken het vertrouwen te willen herstellen en een betrouwbare partner 
te willen zijn. 

• Het wederom niet nakomen van afspraken en beloften het tegenovergestelde effect heeft. 

• De afspraken die gemaakt zijn over het dichtdraaien van de gaskraan direct gerelateerd zijn aan de 
versterkingsoperatie en de veiligheid van woningen en Groningers. 

• Er niet lichtzinnig met de veiligheid van Groningers mag worden omgegaan.  

• De gemeente Midden-Groningen in het kader van de energietransitie afspraken heeft gemaakt 
middels RES 2.0 om een meer dan proportionele bijdrage te leveren aan de energiebehoefte in 
Nederland. 

• Afspraken niet eenzijdig kunnen zijn en hiervoor een krachtig signaal nodig is.  
 
Stelt voor: 
 
De nadere uitwerking op te schorten, m.u.v. lopende trajecten, van de RES 2.0 (Regionale Energie Strategie) en 
andere afspraken op het gebied van warmtetransitie e.d. zolang: 

• Het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen c.q. te herbouwen aantal huizen voor het jaar 2022 niet 
wordt gehaald. 

• Totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van € 10.000 op grond van het bestuursakkoord 
(subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van woningen) inclusief postcode 9651. 

• De gaskraan daadwerkelijke dicht gaat. 
 



  

De schorsing kan eveneens opgeheven worden als er andere afspraken met vergelijkbare compensaties en 
garanties zijn, dit ter beoordeling aan de Raad. 
 
Voor effectuering van deze motie wordt deze motie door middel van een initiatiefvoorstel ter vaststelling 
voorgelegd aan de raad op 3 februari, nadat het college de mogelijkheid heeft gehad een zienswijze te geven op 
de inhoud van het initiatiefvoorstel. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

 

Midden-Groningen, 13 januari 2022 

Namens de fractie (s)  
 
Gemeentebelangen Midden-Groningen                               VVD 
Markus Ploeger                                                                  Evert Offereins 
 
 
 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                
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fracties tegen:  
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Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


