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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij informeer ik uw Kamer over het besluitvormingsproces ten aanzien van de 

gaswinning in Groningen per 1 juli 2015 en geef ik mijn reactie op het door de SP 

gepresenteerde plan “Schouders onder Groningen”. Hiermee geef ik invulling aan 

mijn toezeggingen in het debat over het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ 

van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van 12 februari 2015 en aan het verzoek 

van de vaste commissie voor Economische Zaken van 29 mei 2015 (kenmerk 

33529-171/2015D20157).  

 

Besluitvormingsproces gaswinning Groningen per 1 juli 2015 

In mijn brief aan uw Kamer van 9 februari jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 96) heb ik 

aangegeven dat het kabinet per 1 juli 2015 een besluit neemt over het niveau van 

de gaswinning uit het Groningenveld in 2015, waarbij het kabinet kan besluiten 

om vast te houden aan het bestaande plafond van 39,4 miljard m3 of om de 

winning verder te verminderen naar het minimumniveau dat nodig is vanuit het 

oogpunt van leveringszekerheid van 33+2 miljard m3. Vooruitlopend op het 

definitieve besluit per 1 juli heeft het kabinet de gaswinning voor het eerste 

halfjaar beperkt tot 16,5 miljard m3. Dit maakt voor het hele jaar 2015 zowel een 

plafond van 39,4 als van 35 miljard m3 mogelijk. 

 

Om te komen tot een kabinetsbesluit worden diverse rapportages en adviezen 

opgesteld. NAM heeft op 1 mei jl. een risicoanalyse voor verschillende 

productiescenario’s opgeleverd. Deze risicoanalyse is voorgelegd aan SodM. Ik 

verwacht de komende dagen een rapportage van SodM met haar bevindingen te 

ontvangen. Daarnaast is er, zoals afgesproken in het aanvullend bestuursakkoord 

van 9 februari jl., een commissie ingesteld die een advies opstelt over de te 

hanteren normstelling en overschrijdingskans, alsmede over eventuele 

alternatieve benaderingen voor preventieve versterking. De commissie zal half 

juni haar advies opleveren over de normstelling en komt later dit het jaar met 

adviezen over onder meer de NPR. Voor wat betreft de leveringszekerheid wordt 

bij het kabinetsbesluit de informatie betrokken die GTS begin dit jaar – op basis 

van haar eerdere studie 7 (Kamerstuk 33 529, nr. 28) – aan mij heeft verstrekt 

inzake de hoeveelheid Groningengas die beschikbaar moet zijn in een koud jaar 

(Kamerstuk 33 529, nr. 97).   
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 Conform de kabinetsreactie op het OVV-rapport (Kamerstuk33 529, 143) zal in 

een vroeg stadium afstemming met de meest betrokken departementen (de 

ministeries van IenM, BZK en Financiën) plaatsvinden. Ook zal er afstemming 

plaatsvinden met de provincie en gemeenten voorafgaand aan de besluitvorming 

door het kabinet. Daarnaast heb ik de intentie om in gesprek te gaan met de 

Dialoogtafel. Uiteindelijk zal in de Ministerraad een besluit genomen worden. Ik 

streef ernaar om uw Kamer in de laatste week van juni over dit kabinetsbesluit te 

kunnen informeren, waarbij uw Kamer ook de hierboven genoemde documenten 

zal ontvangen.  

 

Reactie op plan SP “Schouders onder Groningen” 

Op 11 februari jl. heeft de SP het plan “Schouders onder Groningen” 

gepresenteerd, waarin zij een aantal voorstellen doet om de 

aardbevingsproblematiek in Groningen aan te pakken. Ik heb er waardering voor 

dat partijen zelf met concrete plannen komen waarmee in hun ogen de situatie in 

Groningen verbeterd kan worden. Waar mogelijk maak ik daar ook graag gebruik 

van. Hieronder geef ik mijn reactie op de kernpunten in het plan van de SP. 

 

De SP pleit in het plan voor een duidelijk mandaat, budget en doorzettingsmacht 

voor de (op het moment van publicatie nog in te stellen) Nationaal Coördinator 

Groningen. Ik ben het eens met het belang hiervan. Ik heb uw Kamer op 1 mei 

2015 geïnformeerd over de benoeming van de heer J.G.M. Alders als Nationaal 

Coördinator Groningen (Kamerstukken 33 529, nr. 171). Hij heeft tot taak om te 

bouwen aan de veiligheid en leefbaarheid in Groningen via het organiseren van 

publieke regie. Met het instellingsbesluit (Stcr. 2015, nr. 12511) en de 

governancenotitie die bijgevoegd was bij de brief van 1 mei 2015, heeft de 

Nationaal Coördinator Groningen een helder mandaat van het Rijk, de provincie en 

de betrokken gemeenten gekregen. De Nationaal Coördinator Groningen zal zich 

de komende periode richten op het ontwikkelen van een meerjarenprogramma, 

met daarin concrete maatregelen op het gebied van preventief versterken van 

woningen, monumenten en andere gebouwen, het in combinatie hiermee 

verduurzamen van woningen, het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen en 

maatregelen voor de versterking van de regionale economie. Ten aanzien van zijn 

doorzettingsmacht heb ik in mijn brief van 1 mei 2015 aangegeven dat de 

Nationaal Coördinator Groningen rechtstreeks toegang heeft tot de betrokken 

ministers en via de minister van Economische Zaken voorstellen kan doen aan de 

ministerraad. Hij krijgt de positie om verantwoordelijke bestuurders op rijksniveau 

en in de regio aan te spreken. Wat betreft het budget maakt de Nationaal 

Coördinator Groningen een voorstel voor het programma Aardbevingsbestendig en 

Kansrijk Groningen, inclusief bijbehorende financiering. In bestuurlijke 

overeenkomsten is vastgelegd dat NAM zorgdraagt voor de bekostiging van de 

kosten voor de veiligheid van het gebied en bijdraagt aan de bekostiging van 

maatregelen voor de leefbaarheid en economische versterking. Vanuit het 

samenhangende programma zal een deel van de kosten voor maatregelen voor 

leefbaarheid, duurzaamheid en economie liggen bij de betrokken overheden waar 

het hun reguliere verantwoordelijkheden betreft. 
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 In het plan pleit de SP voor een snelle start van de preventie- en 

herstelwerkzaamheden op basis van de relatieve kwetsbaarheid van gebouwen. 

Ook hiermee ben ik het eens. Met mijn brief van 21 mei 2015 en het bijgevoegde 

business plan van het Centrum Veilig Wonen (CVW) (Kamerstukken 33 529, nr. 

172) heb ik de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de voortgang 

van de afhandeling van schade en het preventief versterken van woningen door 

het CVW. Daarin is benoemd welke acties de afgelopen maanden zijn uitgevoerd 

en welke activiteiten nog gepland staan voor 2015. Zo staat er voor het jaar 2015 

in het business plan dat er 3.000 woningen en 6 scholen bouwkundig versterkt 

worden. De huizen die het zwakst zijn, worden daarbij als eerste aangepakt, met 

als doel het risico gericht te verminderen. Als onderdeel van de risico- en 

gebiedsgerichte aanpak worden in 2015 11.000 inspecties uitgevoerd.  

 
De SP pleit verder voor duidelijkheid omtrent de vergoedingen door NAM. In het 

bestuursakkoord van 17 januari 2014 en de aanvulling hierop van 9 februari 2015 

(Kamerstukken 33 529, nrs. 28 en 96) zijn kaders gesteld voor de vergoeding van 

kosten, zoals de meerkosten die voortvloeien uit regelingen, adviezen, richtlijnen 

en normen, die indiceren dat constructies van bouwwerken aardbevingbestendiger 

moeten worden uitgevoerd. De Nationaal Coördinator Groningen zal zich in de 

komende periode buigen over de vormgeving en consequenties van deze 

afspraken op individueel niveau of bij complexe gevallen. 
 

De SP stelt voor om de Mijnbouwwet aan te passen zodat de bewijslast bij 

mijnbouwschade wordt omgekeerd. Hierover is bij de behandeling van de 

Mijnbouwwet een amendement aangenomen (Kamerstukken 34 041, nr. 8). Dit 

amendement heb ik voor voorlichting voorgelegd aan de Afdeling advisering van 

de Raad van State. Zodra ik deze voorlichting heb ontvangen, zal ik uw Kamer 

hierover informeren.  

 

Ten slotte pleit de SP ervoor om de gaswinning te verminderen naar 30 miljard m3 

en om een extra financiële bijdrage voor de versterkingsopgave, los van NAM, ter 

beschikking te stellen. Ten aanzien van de vermindering van de gaswinning 

verwijs ik naar het hierboven geschetste besluitvormingsproces. Over de inzet van 

de beschikbare middelen voor een samenhangend pakket aan maatregelen zijn in 

het eerdergenoemde bestuursakkoord en de aanvulling hierop afspraken gemaakt 

tussen het Rijk, provincie en gemeenten, in afstemming met NAM. Er is 1,2 

miljard euro beschikbaar gesteld voor de periode 2014-2018. Van uitputting van 

dit budget is vooralsnog geen sprake. Mocht in de toekomst blijken dat dit budget 

ontoereikend is, dan zal ik hierover met partijen in gesprek gaan. Daarbij merk ik 

op dat NAM schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten dient te vergoeden op 

basis van aansprakelijkheid, ongeacht de omvang van de schade of het 

beschikbare budget. 

 

 

 

 
(w.g.) H.G.J. Kamp  

Minister van Economische Zaken 


