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Geachte heer, mevrouw, 

Minister Kamp van het ministerie van Economische Zaken heeft 23 juni 2015 
het gaswinningsbesluit over de tweede helfit van 2015 bekend gemaakt. Als 
reactie daarop is bijgevoegd persbericht uitgegaan namens 12 gemeenten en 
de provincie Groningen. Centrale boodschap van dit persbericht is dat de 
regionale partijen het nieuwe gaswinningsbesluit zien als een volgende stap in 
de goede richting wat bemoedigend is voor alien die zich inzetten voor een 
veiliger Groningen. Wij verwijzen voor de verdere inhoud naar het 
persbericht. 

Aangezien wij nog maar zeer recent beschikken over de brief van de minister 
en het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) beperken wij ons 
op dit moment tot een eerste duiding. 

Betekenis voor de gemeente Groningen 
Uw raad heeft op 18 februari j l . unaniem een motie aangenomen. Daarin heeft 
u aangegeven dat de gaswinning moet worden teruggebracht naar een zo laag 
mogelijk niveau als voor de veiligheid en contractueel nodig is, binnen een 
bandbreedte van 21 en 30 miljard kuub. Het besluit van de minister om 
reductie van de winning te realiseren naar 30 miljard kuub, komt hiermee 
getalsmatig tegemoet aan uw motie. Het college ziet het nieuwe 
gaswinningsbesluit dan ook als een goede volgende stap. Tegelijkertijd geeft 
het SodM in haar advigsj aan de minister aan dat ook op dit niveau de kans op 
bevingen blijft bestaan.f^ij bepleit daarom een aanmerkelijke vermindering 
van de gaswinning ten opzichte van 33 miljard kuub, zonder te expliciteren 
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tot welk niveau. N.b. 33 miljard kuub is de jaarlijkse productie gebaseerd op 
voortzetting van de productie van 16,5 miljard kuub over het eerste half jaar. 
Dit betekent dat de gemeente Groningen bij een winningsniveau van 30 
miljard kuub vooralsnog te maken blijft houden met de kans op bevingen die 
de stad raken. 

Daamaast hebben we nog geen zicht op de normering van risico's en het 
bijbehorend risicobeleid. Wij zijn samen met de regio van mening dat er nog 
te veel onduidelijkheid is rond de risico's op bevingen en de onderbouwing 
daarvan. De verwachting is dat we daarover later dit jaar aanvullende 
informatie vanuit het Rijk ontvangen. Deze informatie is noodzakelijk om te 
kunnen bepalen welke vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn. De gemeente 
Groningen bepleit samen met de regio maximale transparantie van rapporten 
en onderliggende gegevens betreffende de inschatting van risico's, het 
onderzoek dat daar naar verricht wordt en de risicoaanpak. 

Vervolgaanpak gemeente Groningen 
Voor de gemeente Groningen betekent het nieuwe gaswinningsbesluit een 
volgende stap naar verdere vermindering. Wij volgen daarbij het oordeel van 
de SodM die in haar advies aangeeft dat verdere vermindering van 
gaswirming, versterking en helder risicobeleid leidt tot afname van risico's. 

Voor de stad zijn in het aanvuUend akkoord afspraken gemaakt voor 
vergoeding van meerkosten als gevolg van aardbevingsbestendige 
nieuwbouw en onderzoek naar kwetsbare gebouwen en bouwelementen. Dit 
besluit van de minister betekent vooralsnog dat we ons beleid van onderzoek 
en waar nodig versterken, voortzetten. 

Wij houden ons daarbij vast aan de huidige tijdelijke NPR-richtlijn, zolang er 
nog geen definitieve richtlijn ligt met een onderbouwde risicoinschatting en -
beoordeling. Deze verwachten wij aan het eind van dit jaar. Voor de periode 
daama is het relevant te weten of de ingezette lijn van het Rijk tot verdere 
reductie wordt doorgezet. De gemeente Groningen zal dat overeenkomstig uw 
motie blijven bepleiten. Ook blijven wij ons hard maken voor het principe 
'gelijke monniken, gelijke kappen', met het oog op de regelingen die in de 
regio van kracht zijn, waaronder de interimregeling waardevermeerdering. 
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De exacte inhoud van het gewijzigde besluit van de Minister en de 
onderliggende adviezen gaan wij verder analyseren en beoordelen, mede 
gezien het beroepsproces dat wij tegen het eerdere gaswinningsbesluit van de 
minister hebben ingesteld. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester ,en.wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretarT 
Peter Teesink 



PERSBERICHT 

Gezamenlijk PERSBERICHT van de provincie Groningen en de Groninger gemeenten*! 

Groningen, 23 juni 2015 

Een eerste stap, verdere verlaging noodzakelijk 

Gaswinningsbesluit opmaat naar verdere vermindering 

Een volgende stap in de goede richting en bemoedigend voor alien die zich inzetten voor een 
veiiiger Groningen. Dat is een conclusie die de provincie en de twaalf gemeenten trekken naar 
aanleiding van het nieuwe gaswinningsbesluit van het kabinet. 

De regio ziet het terugdringen van de gaswinning tot een niveau van 30 miljard voor 2015 als een 
noodzakelijke opmaat naar verdere reductie. Door het SodM is in haar advies duidelijk aangegeven 
dat de gaswinning aanmerkelijk naar beneden moet. Daarbij heeft SodM aangegeven dat zij nog niet 
precies kunnen aangeven hoeveel er gereduceerd moet worden om de veiligheid te garanderen. Dat 
hangt ook samen met de mate van versterking die er wordt gerealiseerd. Er blijven nog vraagtekens 
over wat het effect is van de vermindering op de risico's van bevingen. 

In aanloop naar het winningsbesluit voor het jaar 2016 en verder moet er gewerkt worden aan het 
verkrijgen van meer duidelijkheid over de inschatting van risico's, het onderzoek dat daar naar 
verricht wordt en de risicoaanpak. Dat moet leiden naar een helder en gedragen risicobeleid. Zolang 
dat er nog niet is betekent het dat inwoners in het gebied nu nog in onzekerheid blijven over de 
risico's die de gaswinning met zich meebrengt. 

Meer transparantie over risico's 
De provincie en de twaalf gemeenten dringen er daarom op aan dat alle informatie in de vorm van 
onderzoeken en adviezen volledig openbaar worden. De regio wijst in dit verband ook op de 
aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze adviseert in de communicatie met burgers 
transparant te zijn over onzekerheid en bepleit de dialoog met burgers hierover. 

Duidelijk is dat de opgave van schadeherstel, preventieve versterkingen, normstellingen en 
maatregelen om leefbaarheid en economische versterking te bevorderen onverminderd groot is. De 
regio vindt dat de aanpak met voile kracht opgepakt moet worden en moet worden versneld, zoals is 
afgesproken. 

\nformatie 
Minister Kamp bracht vandaag zijn besluit over de gaswinning naar buiten. De regio is een dag van 
tevoren geinformeerd door de minister over zijn voorgenomen besluit. De minister had eerder 
aangegeven afstemming te willen zoeken met de regio. Daarvan is feitelijk geen sprake geweest, 
aangezien de noordelijke bestuurders pas in een zeer laat stadium zijn geinformeerd over het 
voorgenomen besluit van de minister. 

*1 De betrokken gemeenten zijn: Appingedam, Bedum, DelfzijI, De Marne, Eemsmond, Loppersum, 
Ten Boer, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren, en Winsum. 
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Meer informatie kun u krijgen via de woordvoerder van provincie Groningen, Henk Bouwkamp, 06 -
150 68 050, Gemeente Loppersum, Carin Pier 06 - 51667905 of via Perslijn gemeente Groningen, 
(050) 367 86 40 


