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Onderwerp: Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit operationele strategie Groningen-
gasveld 2019-2020

Geachte Minister,

Op 24 juni 2019 is uw ontwerpbesluit voor het Groningengasveld voor het jaar 2019-
202O ter inzage gelegd. Ten behoeve van dit besluit stuurden wij u eerder ons advies,
tezamen met de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze. Hieronder treft u
onze gezamenlijk afgestemde zienswijze aan.

Aanleiding voor de zienswijze
Wij hebben tot ons genoegen vastgesteld dat ons advies in uw ontwerpbesluit overge-
nomen is. Wij constateren tevens dat de afbouw van de winning uit het Groningenveld
voortvarend voortgezet wordt. ln uw Kamerbrief van 17 juni 2019 geeft u aan de in het
ontwerpbesluit genoemde hoeveelheid te winnen gas in uw definitieve besluit verder
omlaag te zullen brengen. U streeft ernaar nu al zo dicht mogelijk in de buurt te komen
van het door het Staatstoezicht op de Mijnen als'veilig' bestempelde niveau van
12 miljard m3. Hiertoe beschrijft u een aantal mogelijk te nemen maatregelen.

De voornaamste maatregel betreft een verhoogde N2(stikstof)-inzet waardoor meer
pseudo-Groningengas geproduceerd kan worden. Een andere wijziging betreft het

tijdelijk niet volledig vullen van de gasopslag Norg. Het zijn deze voorgenomen maat-
regelen die ons nopen tot het indienen van een zienswijze. Daarnaast willen wij we-
derom onder uw aandacht brengen dat wij de spoedige afhandeling van schade als
gevolg van gaswinning van groot maatschappelijk belang achten.

Zienswijze

1. Geen afwenteling van risico's naar Drenthe bij ontlasting van Groningen
Toelichtinq
Zoals in onze eerdere adviezen en zienswijzen met betrekking tot het Groningen-
gasveld en de gasopslag Norg opgemerkt achten wij afwenteling van risico's naar .4
(Noord)-Drenthe om Groningen te ontlasten niet acceptabel. 
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a) Extra gaswinning in Drenthe
- Verhoging van de productie van pseudo-Groningengas vraagt om een groter

aanbod van H(hoogcalorisch)-gas, afkomstig uit de kleine gasvelden dan wel
import. Wij kunnen ons niet vinden in een eventuele verhoging van de productie
uit de Drentse gasvelden om meer converteerbaar H-gas te leveren. Dit is na-
melijk niet in overeenstemming met door Provinciale Staten aangenomen
moties waarover wij u eerder informeerden.

b). Mogelijke toename van de risico's in het Groningenveld door de maatregelen
Toename van de fluctuaties kan het bevingsgedrag van het Groningenveld ne-
gatief beïnvloeden met mogelijke effecten in Noord-Drenthe als gevolg.
- De door u voorgesteld N2-maatregel zou ook op een andere manier kunnen

leiden tot effecten in Drenthe. De N2-maatregel leidt tot meer fluctuaties. Daar-
mee wordt het positieve effect van operationele strategie 1 (die mede is gericht
op het tegengaan van fluctuaties) deels te niet gedaan en neemt de kans op
eventuele effecten in Noord-Drenthe mogelijk toe.

- Ook het tijdelijk niet volledig vullen van de gasopslag in Norg zou in een strenge
winter tot meer fluctuaties kunnen leiden, waardoor de kans op eventuele effec-
ten in Noord-Drenthe mogelijk toe neemt.

U geeft in uw brief aan de verschillende maatregelen eerst nader te laten onder-
zoeken alvorens u besluit ze al dan niet door te voeren. Wij verzoeken u in uw defini-
tieve besluit:

- ook in te gaan op eventuele gevolgen voor Drenthe;

voor derden begrijpelijk goed te onderbouwen waarom u bepaalde maatregelen
neemt. Uw afweging tussen enerzijds de realisatie van een 'veilige'gaswinning van
12 miljard m3 en anderzijds de risico's die de maatregelen om dat te realiseren met
zich meebrengen dient duidelijk te zijn.

Wij houden ons nadrukkelijk het recht voor om, voor zover de inhoud van het defini-
tieve besluit daar aanleiding toe geeft (bijvoorbeeld door nieuwe of andere maatre-
gelen op te nemen), tegen dit definitieve besluit een beroepschrift in te dienen.

2. Wij verzoeken u vaart te maken met het Schadeprotocol Kleine Velden
Toelichtinq
U hebt extra maatregelen genomen om de afhandeling van schade onder het
Groningenprotocol sneller af te kunnen wikkelen dan tot nu toe het geval was. ln het
kader van gelijke (rechts)behandeling van alle burgers verzoeken wij u ervoor te
zorgen dat het schadeprotocol dat toeziet op de afhandeling van schade als gevolg
van gaswinning uit de kleine velden zo spoedig mogelijk in werking treedt. Goede
schadeafhandeling vergroot het draagvlak voor mijnbouwactiviteiten die nu, maar ook
in de toekomst in het kader van de energietransitie van belang zijn.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

voorzitter
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secretaris


