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HET HOGELAND 

GemeenteBetangen 
Het Hogeland 

ChristenUnie 
Het Hogeland 

MOTIE DEFINITIEF EINDE GASWINNING GRONINGENVELD 

De raad van de gemeente Het Hogeland, in vergadering bijeen op 1 februari 2023, 

Kennisnemend van: 
Het advies van Gasunie Transport Service aan de Staatsecretaris Mijnbouw om in het gasjaar 2023-

 

2024 het Groningenveld open te houden en op waakvlam-niveau gas te winnen; 

Overwegende dat: 
De Staatssecretaris heeft toegezegd de gaswinning uit het Groningenveld eind 2023, uiterlijk 

2024 geheel stop te zetten 
Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt dat gaswinning uit het Groningenveld nog steeds een 

veiligheidsrisico vormt voor mensen in Groningen en pas als de gaswinning daadwerkelijk is 

afgebouwd en de huizen die dat nodig hebben versterkt zijn, het in Groningen even veilig is als in de 

rest van Nederland; 
Het vertrouwen van onze inwoners al te veel is geschaad door het niet nakomen van gewekte 

verwachtingen in het gaswinningsdossier, zoals ook recent in het onderzoek Gronings Perspectief van 
de Rijksuniversiteit Groningen wordt bekrachtigd; 
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En gaat over tot de orde van de dag, 

Uithuizen, 1 februari 2023 

Namens alle fracties: 

\XV 

.P. Berghuis 
fractie GemeenteBelangen fractie CDA 

fractie GroenLinks 

R. van Bruggen L. Visser 
fractie HLC fractie Lokaal Sociaal 

Besluit: 
1. Steun uit te spreken voor het standpunt van de Staatssecretaris om alles te doen wat in zijn 

macht ligt om het Groningenveld in 2023 definitief te sluiten en dus de putten niet langer dan 
nodig op de waakvlam houden. 

2. Het college te verzoeken deze motie ter kennis te brengen van Staatssecretaris Vijlbrief, de 
commissie Mijnbouw van de Tweede Kamer, de raden van de aardbevingsgemeenten, 
Provinciale Staten en de Inspecteur-Generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen. 

t1)%15 
G. ten Brink 
fractie VVD 

B. de Jong 
fractie ChristenUnie 
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