
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 1 april 2022 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (SEZK) 

het wijzigingsbesluit gepubliceerd. Dit betekende dat de gaswinning in het lopende 

gasjaar 2021-2022 verhoogd werd naar 4,5 bcm (miljard m³). Hiermee is het niveau 

slechts 0,6 bcm hoger dan de 3,9 bcm in een qua temperatuur gemiddeld jaar, die eind 

september 2021 is vergund in het vaststellingsbesluit 2021-2022. De reden van dit 

wijzigingsbesluit was de verhoogde vraag naar gas uit Duitsland, maar ook de 

vertraging van de bouw van de stikstoffabriek. Op 17 mei jl. heeft GTS (Gasunie 

Transport Services B.V.) een brief gestuurd naar de staatssecretaris dat er weer 

vertraging is bij de oplevering van de stikstofinstallatie in Zuidbroek. Dit zou kunnen 

resulteren in een verhoging van de gaswinning uit het Groningenveld van 1,2 miljard 

m³ ten opzichte van het huidige vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2021/2022. 

 

De brief van Gasunie Transport Services (GTS) over opnieuw een vertraging in de 

bouw van de stikstofinstallatie Zuidbroek en daarmee zijn advies om weer extra gas 

uit het Groningenveld te winnen, is een grote tegenvaller voor de regio. In de brief van 

de staatssecretaris van 19 mei jl. geeft hij aan dat hij deze nieuwe vertraging moeilijk 

kan accepteren en dat hij voorlopig niet besluit tot extra gaswinning uit het 

Groningenveld. Wij zijn blij met deze opstelling van de staatssecretaris. Het is 

belangrijk dat alles geprobeerd wordt om deze verhoging weer van tafel te krijgen. De 

een nieuwe roep om extra Gronings gas alleen al leidt tot onrust onder onze inwoners. 

Zo wordt de gaswinning niet afgebouwd, maar stapje voor stapje met kleine volumes 

weer opgebouwd. Dit is niet uitlegbaar aan onze inwoners en het geeft veel 

maatschappelijke onrust in de regio. 
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Volgvel 1 

 

 

De Kamer ontvangt van de staatssecretaris nog een nadere analyse van de gevolgen 

van de vertraging. De staatssecretaris hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:  

1. Hij blijft bij zijn uitgangspunt om het Groningenveld zo snel mogelijk te 

kunnen sluiten. 

2. Hij is bereid om het uiterste te doen om de gaswinning zo laag mogelijk te 

houden. Daarbij is ook van belang dat er geen risico’s voor de 

leveringszekerheid in de komende winter ontstaan. 

3. Hij blijft bij zijn uitgangspunt dat het winningsniveau dit gasjaar niet hoger 

wordt vastgesteld dan de 4,5 miljard m³ die hij in zijn brief van 1 april 2022 

heeft aangekondigd.  

Het is de verwachting dat het Groningenveld het komende gasjaar (1 oktober 2022 - 

30 september 2023) op de waakvlam zal komen te staan. Het winningsniveau is dus 

minimaal, maar kan door deze ontwikkelingen beperkt hoger uitvallen. 

 

Wanneer er nu weer een verhoging van de gaswinning uit het Groningenveld komt, 

vermindert dit het vertrouwen van de Groningers in de (Rijks)overheid nog verder. 

Wij roepen de staatssecretaris dan ook op, via de regionale brief, in zijn gesprekken 

met GTS scenario's te ontwikkelen zodat het Groningenveld ontzien blijft. 

 

Wij 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. 

 


