
Informatiemarkten over gaswinning 
uit het Groningenveld

MEER INFORMATIE

UITNODIGING

Begin april kunt u op drie informatiemarkten uw 
vragen stellen aan betrokken partijen zoals de 
Veiligheidsregio, Staatstoezicht op de Mijnen, 
het KNMI, TNO, NAM en het  ministerie van 
Economische Zaken. Zij informeren u over het 
ontwerpbesluit, schadeherstel en -preventie, 
veiligheid en het versterkingspakket. Tijdens de 
informatiemarkt kunt u ook uw zienswijze geven 
op het ontwerpbesluit.

De burgemeesters Geert-Jan ten Brink (gemeente 
Slochteren), Marijke van Beek (gemeente 
Eemsmond) en Albert Rodenboog (gemeente 
Loppersum) heten u van harte welkom op de 
informatiemarkten in hun gemeente. 

U kunt tijdens de informatiemarkten vrij in- en 
uitlopen en op ieder moment tussen 17.00 en 

Uitgebreide informatie vindt u op  
www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen 
en www.namplatform.nl. 

Heeft u na het bezoeken van de websites nog 
vragen? Dan kunt u bellen met het ministerie 
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), 
T (088) 042 42 42 of met NAM, 
T (0592) 36 21 00.

Minder gaswinning, meer maatregelen voor veiligheid en perspectief voor 
Groningers. Dit is de kern van het kabinetsbesluit over aardbevingen die ontstaan 
als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Op vrijdag 17 januari 2014 
heeft minister Kamp van Economische Zaken het kabinetsbesluit toegelicht. 
Wellicht heeft u vragen over wat dit ontwerpbesluit inhoudt, over de veiligheid en 
wat er kan gebeuren met uw huis en leefomgeving. 

20.00 uur de diverse partijen spreken. Indien 
er veel belangstelling is, kan het zijn dat u even 
moet wachten.

Datum: dinsdag 1 april 2014 
Tijd:  17:00 – 20:00 uur
Locatie:  De 3-sprong, Hoofdweg 22  

te Slochteren

Datum: woensdag 2 april 2014 
Tijd:  17:00 – 20:00 uur
Locatie:    Hotel Ekamper, Radsweg 12  

te Roodeschool

Datum: donderdag 3 april 2014 
Tijd: 17:00 – 20:00 uur
Locatie:  Vita Nova,  

Heerestraat 39 te Middelstum

Ontwerpbesluit
Met ingang van vrijdag 14 maart 
tot en met donderdag 24 april 
2014 ligt het ontwerp besluit, van de 
minister van Economische Zaken, op 
het gewijzigde winningsplan voor 
het Groningenveld ter inzage. De 
stukken liggen tijdens de reguliere 
openingstijden ter inzage bij:

•  Gemeente Eemsmond, 
Hoofdstraat-West 1, Uithuizen,  
T (0595) 43 75 55

•  Gemeente Loppersum, 
Molenweg 12, Loppersum,  
T (0596) 54 82 00

•  Gemeente Slochteren, 
Hoofdweg 10a, Slochteren,  
T (0598) 42 55 55

•  Provincie Groningen, 
provinciehuis, Martinikerkhof 12, 
Groningen, T (050) 316 49 11

•  Ministerie van Economische 
Zaken,  Bezuidenhoutseweg 73,  
Den Haag, T (070) 379 89 11


