Ministerie van Economische Zaken

Kabinetsbesluit
gaswinning Groningen
Op dit moment worden elf onderzoeken gedaan naar de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen. Deze onderzoeken moeten onder meer duidelijk maken met welke
mogelijke maximale sterkte van aardbevingen we in de toekomst rekening moeten houden
en/of alternatieve manieren van gaswinning het risico op aardbevingen kunnen beperken.
In afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken is al een aanzet gegeven tot het preventief verstevigen van huizen. Ook wordt met onder meer waterschappen en bedrijven gekeken
of en zo ja hoe de vitale infrastructuur beschermd kan worden en is Leendert Klaassen als
onafhankelijke raadsman ingesteld voor klachten over schadevergoeding.
Het gas uit Groningen is van groot belang voor Nederland, maar heeft voor u als bewoner
van het gebied directe gevolgen. Daarom informeer ik u over welke stappen er de komende
tijd worden gezet, voordat een zorgvuldig besluit over de toekomstige gaswinning kan
worden genomen.
Onderzoeken & winningsplan
De elf onderzoeken zijn 1 december klaar. Op basis van die resultaten doet de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) een voorstel waarin staat hoe men de komende jaren gas wil
winnen. Dit voorstel heet een winningsplan en wordt begin december aan het ministerie
van Economische Zaken gestuurd. Elk bedrijf in Nederland dat bijvoorbeeld olie of gas uit
de grond wil halen, moet in een winningsplan aangeven hoe zij dat willen doen en wat de
invloed daarvan is voor de omgeving. Een bedrijf moet een nieuw winningsplan maken
zodra er nieuwe inzichten zijn over de gevolgen van het winnen van gas of olie. In het plan
geeft de NAM aan wat zij doet om de kans op meer en zwaardere aardbevingen te verkleinen
en om de gevolgen van aardbevingen te beperken. Daarbij kunt u denken aan het preventief
versterken van huizen en gebouwen.
Experts geven advies
Het winningsplan van de NAM wordt vervolgens beoordeeld door Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) en de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb). SodM let op de veiligheid van de gaswinning. De Tcbb kijkt vooral naar de gevolgen van de winning voor de
beweging van de aardbodem en de schade die zou kunnen optreden. Daarnaast adviseert
een onafhankelijke stuurgroep van experts over de elf onderzoeken. Deze adviezen zijn half
december klaar.
Kabinet neemt besluit
Aan de hand van de resultaten van de elf onderzoeken, het winningsplan van de NAM en
de adviezen van de experts beoordeelt het kabinet of en hoe gaswinning in Groningen
op een verantwoorde manier mogelijk blijft in de toekomst. Eerder is aangegeven dat in
december een besluit zou worden genomen. Na overleg met betrokken partijen heb ik
geconcludeerd dat iets meer tijd nodig is. Het kabinet neemt in januari een besluit. Voor u als
inwoner is dit een belangrijke beslissing. Daarom kom ik het voorgenomen besluit in januari
in het gebied persoonlijk toelichten.
Reageren op besluit
Ik spreek over een voorgenomen besluit omdat u de mogelijkheid heeft hierop te reageren.
De elf onderzoeken, het winningsplan en het kabinetsbesluit worden in januari gepubliceerd
op Rijksoverheid.nl. Ook liggen deze stukken ter inzage bij diverse gemeenten in Groningen.
U kunt uw reactie indienen bij het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie reageert
op uw bijdrage en neemt deze mee in het deﬁnitieve besluit. In januari krijgt u meer informatie
over hoe deze procedure precies in zijn werk gaat.
Er staat de komende tijd veel te gebeuren: onderzoeken worden afgerond en onafhankelijke
deskundigen beoordelen de plannen van de NAM. Het gas uit het Groninger gasveld is van
groot belang voor de energievoorziening van zowel bewoners boven het Groningse gasveld
als de rest van Nederland. Achtennegentig procent van alle huishoudens gebruikt namelijk
het gas voor het verwarmen van hun huis en het koken van hun eten. Op basis van alle
beschikbare feiten en adviezen weegt het kabinet alle belangen af en neemt in januari een
besluit over de toekomstige gaswinning. Ondertussen houden de ontwikkelingen in
Groningen mijn volle aandacht.
Met vriendelijke groet,
Henk Kamp
Minister van Economische Zaken

