
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij doen wij u bijgaand ter kennisgeving het advies toekomen, dat wij aan de 

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben gestuurd ter voorbereiding 

van het vaststellingsbesluit Groningenveld voor het gasjaar 2022-2023.  

 

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft per brief aan onder 

andere de gemeente Groningen advies gevraagd, over het door hem te nemen 

vaststellingsbesluit voor de gaswinning uit het Groningenveld voor het komende 

gasjaar 2022-2023. Vanuit de Mijnbouwwet is hij verplicht de betrokken overheden, 

Staatstoezicht op de Mijnen, KNMI en de Mijnraad advies te vragen.  

 

In samenwerking met de andere gemeenten in de regio zijn de door de staatssecretaris 

verstrekte documenten beoordeeld en is tot een gezamenlijk advies gekomen. Het 

advies borduurt voort op onze eerdere adviezen en zienswijzen.  

 

Samenvatting advies 

In het advies vragen wij de staatssecretaris van EZK bij het nemen van het 

vaststellingsbesluit: 

• aan te geven welke kwalitatieve en kwantitatieve risico's verbonden zijn aan 

vertraging of stagnatie van het afbouwtraject voor de sluiting van het 

Groningenveld; 

• ook de P90 gebouwen door TNO in beeld te laten brengen; 

• de modelinstellingen zoals geadviseerd door TNO te reviewen en toe te voegen 

aan het basismodel van de SDRA zodat er in het vervolg geen verschil in uitkomst 

meer is; 

• in overleg met de regio te bekijken hoe de 37 gebouwen die uit de SDRA komen 

onderdeel van het versterkingsprogramma worden; 
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• om ervoor te zorgen dat de NCG voldoende opname- en beoordelingscapaciteit ter 

beschikking heeft om de versterkingsopgave adequaat uit te voeren; 

• voortdurend in te zetten op de noodzakelijke versnelling van de 

versterkingsopgave; 

• de NCG meer regelruimte en financiën te geven om problemen van inwoners 

(duurzaam) op te lossen; 

• het IMG voldoende regelruimte en financiën te geven om schade rechtvaardig en 

ruimhartig te vergoeden;  

• er bij het IMG op aan te dringen om meer gericht te zijn op het oplossen van 

problemen van bewoners en minder op het afhandelen van de aansprakelijkheid 

van NAM;  

• het IMG de mogelijkheid te geven om ook bij complexe en/of meervoudige schade 

een eenvoudige behandeling van de schademelding aan te bieden waarbij niet elke 

schade bediscussieerd wordt;  

• zorg te dragen voor de realisatie van één loket voor mijnbouwschade in 

Groningen; 

• zich in het vaststellingsbesluit 2022-2023 (nogmaals) duidelijk uit te spreken over 

het beëindigen van gaswinning uit het Groningenveld in 2023;  

• de wet 'Wat na nul' zo snel mogelijk aan de Tweede Kamer aan te bieden.  

 

Vervolg 

Eind juni publiceert de staatssecretaris zijn ontwerpbesluit. Vanuit de regio gaat dan 

het ontwerpbesluit van de staatssecretaris geanalyseerd worden en wordt er advies 

uitgebracht. Ook over het eventueel wel of niet indienen van een zienswijze.  

Wij merken hierbij op dat de periode van zienswijze grotendeels in de zomervakantie 

ligt. Uiterlijk 1 oktober moet de minister een definitief vaststellingsbesluit nemen, dat, 

mits zienswijzen zijn ingediend, voor beroep openstaat.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


