
Motie ‘Groningen zegt nee’.
De raad van Groningen, in een extra vergadering bijeen op 12 januari 2022 , 
besprekende het voornemen van het kabinet om de winning uit het Groninger 
gasveld te verdubbelen in 2022’

Constaterende dat
• De minister van EZK in een brief aan de Kamer meldt dat er in 2022 

waarschijnlijk 7,6 miljard kubieke meter gas gewonnen moet worden uit het 
Groninger veld.

• Dit twee keer zoveel is dan wat is afgesproken.
• Zowel de vertraagde oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek als 

leveringsafspraken met Duitsland worden aangewezen als oorzaak.
• Er tien jaar de tijd was om een gastekort te voorkomen en experts al lange 

tijd wijzen op de noodzaak voor een lange-termijn visie en strategie die zorgt 
voor leveringszekerheid en veiligheid voor Groningers.

• Er kennelijk geen werk is gemaakt van het afbouwen van buitenlandse 
contracten

Overwegende dat
• De democratische rechtsorde die het fundament is van onze samenleving 

barsten heeft opgelopen doordat de Rijksoverheid afspraken maakt en deze 
vervolgens niet nakomt

• De Rijksoverheid heeft uitgesproken het vertrouwen te willen herstellen en 
een betrouwbare partner te willen zijn.

• Het wederom niet nakomen van afspraken en beloften het 
tegenovergestelde effect heeft.

• De afspraken die gemaakt zijn over het dichtdraaien van de gaskraan direct 
gerelateerd zijn aan de versterkingsoperatie en de veiligheid van woningen 
en Groningers.

• Er niet lichtzinnig met de veiligheid van Groningers mag worden omgegaan. 

Spreekt uit dat
•Het onacceptabel is dat het gasbesluit dat in april wordt genomen tot gevolg 

heeft dat er meer uit het Groninger veld wordt gewonnen dan is afgesproken. 

Verzoekt het college 
• Dit standpunt over te brengen bij de Minister van EZK en de staatssecretaris 

Mijnbouw.
• Achter de inwoners te gaan staan en, naast de brief die op 7 januari met de 

aardbevingsgemeenten werd verzonden aan het Ministerie, bezwaar te 
maken tegen dit voorgenomen gasbesluit en ook de bereidheid tot het 
maken van (juridisch) bezwaar en een gang naar de rechter kenbaar te 
maken aan het nieuwe kabinet ten einde het nieuwe kabinet zich aan de 
eerder gemaakte afspraken te houden.

En gaat over tot de orde van de dag.
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