
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Motie  “Geen extra gaswinning”  

 

 
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 1 juni 2022, besprekende een 
motie vreemd aan de orde van de dag. 
 
Constaterende dat: 

- De gaswinning door de staatsecretaris voor dit jaar, na herziening van het 
oorspronkelijke gaswinningsbesluit, is bepaald op 4,5 miljard m3; 

- De oplevering van de stikstoffabriek in Zuidbroek, die moet bijdragen aan de 
afbouw van de gaswinning, opnieuw is vertraagd en op z’n vroegst in september 
klaar is 

- De Gasunie heeft gemeld dat er daarom extra gas moet worden gewonnen in 
Groningen1; 
 

Overwegende dat: 
- De staatssecretaris heeft gemeld nog niet te tornen aan het eerdere besluit om dit 

jaar een maximale winning van 4,5 miljard kubieke meter toe te staan. 
- De staatsecretaris ook heeft aangegeven vast te houden aan de sluiting van het 

Groningerveld per 20232. 
- De afbouw van de gaswinning en meer nog het definitief stoppen met de 

gaswinning uit het Groningerveld in 2023 van het grootste belang is voor de 
inwoners van het bevingsgebied. 

 
Spreken uit dat: 

• Extra gaswinning uit het Groningerveld door vertraging van de stikstoffabriek 
onacceptabel is; 

• Samen met de regio te willen strijden tegen een hogere gaswinning; 

• Wanneer de vertraging van de bouw van de stikstoffabriek toch tot een hoger 
winningsbesluit leidt, de gemeenteraad van Groningen, in samenwerking met de 
regio, in beroep gaat tegen dit winningsbesluit. 
 

Verzoekt het college: 

 
1 Bouw stikstoffabriek Zuidbroek verder vertraagd, mogelijk extra gas uit Groningen nodig - RTV Noord 
2 Staatssecretaris Vijlbrief: Bouw Groningse stikstoffabriek opnieuw vertraagd (trouw.nl) 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/924604/bouw-stikstoffabriek-zuidbroek-verder-vertraagd-mogelijk-extra-gas-uit-groningen-nodig
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/staatssecretaris-vijlbrief-bouw-groningse-stikstoffabriek-opnieuw-vertraagd~bc65acac/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F


 

 

• Aan de staatssecretaris, regering en andere betrokken partijen over te brengen dat 
het besluit om definitief te stoppen met de gaswinning in 2023 moet worden 
nagekomen; 

• Samen met de regio alles in het werk te stellen om vast te houden aan de afbouw 
van de gaswinning en te strijden tegen verhoging van  de gaswinning in het 
Groningerveld. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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