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0ndenruerp: Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit Groningengasveld 2020-2021

Geachte minister,

0p 19 juni 2020 publiceerde u uw ontwerp-vaststellingsbesluit voor de operationele strategie voor

het Groningengasveld voor het gasjaar 2020-2021. Eerder stuurden wij u ons advies ten behoeve

van dit besluit. Nu sturen wij u onze zienswijze.

1 . OPERATIONELE STRATEGIE
Wij begrijpen dat de zorgen in Groningen de basis vormen voor uw keus voor operationele strategie

2, ook al wijkt deze af van ons advies. Conform ons advies licht u tevens toe dat deze keus geen ge-

volgen heeft voor het seismisch risico voor Drenthe. Wij achten deze onderbouwing voldoende.

Toelichting
ln uw besluit geeft u aan dat de keuze voor de operationele strategie slechts een kleine invloed

heeft op de veiligheid in Groningen; de uitkomsten van beide winningsstrategieën verschillen mi-

nimaal. U geeft aan dat operationele strategie 2 dezelfde is als operationele strategie 1, zonder het

cluster Bierum. Het afsluiten van Bierum heeft als bijkomend voordeel dat productiefluctuaties beter

te beperken zijn. Deze hebben mogelijk een activerende werking op de breuken in het Loppersum-

gebied.

Alle gebouwen voldoen onder beide strategieën aan de norm voor het veiligheidsrisico. Alleen de

P9O-benadering, de onzekerheidsmarge van de veiligheidsnorm, laat een duidelijk verschil zien

tussen beide strategieën: operationele strategie 2 scoort veel beter voor wat betreft het aantal ge-

bouwen dat mogelijk een risico loopt. Deze gebouwen zijn wel al opgenomen in de versterkingsop-

gave. ln het licht van de stug verlopende versterking en de gevoelens van onzekerheid en onveilig-

heid, is het te begrijpen dat operationele strategie 2 beter aansluit bij de veiligheid(sbeleving) van

de Groningers. De regio Groningen heeft dan ook een unaniem advies uitgebracht voor operationele

strategie 2. U geeft aan veel belang te hechten aan dit unanieme advies. Alles overziend hebt u

daarom besloten tot de vaststelling van operationele strategie 2.
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Voor Drenthe is van belang dat het verschil in ruimtelijke verdeling van de aardbevingen voor beide

strategieën minimaal is. Hiermee is de kans op effecten in Noord-Drenthe als gevolg van een beving

in het Groningengasveld voor beide strategieën vergelijkbaar. U schrijft in uw besluit dat alle ad-

viseurs aangeven dat de verschillen tussen beide operationele strategieën marginaal zijn op het vlak
van de ontwikkeling van de reservoirdruk, de bodemdalingsprognose, de seismiciteit, de seismische

dreiging en het seismisch risico. De verschillen die er zijn, zullen binnen een aantal jaren verdwijnen:

het effect van deze relatief lage gaswinning wordt volledig overstemd door de drukvereffening die

de komende jaren plaatsvindt. Het risiconiveau in Drenthe voldoet al aan de veiligheidsnorm. 0p
basis van bovenstaande venruacht u dan ook niet dat uw keuze voor operationele strategie 2 conse-

quenties zal hebben voor Drenthe.

2. SCHADEAFHANDELING EN VERSTERKING
Wij blijven aandringen op:

- ruimhartige en spoedige afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning uit het

Groningenveld en

- een voortvarende aanpak van de versterkingsopgave in het gebied.

Toelichting
Hoewel u de vorderingen op het gebied van schadeafhandeling en versterking in het gebied duidelijk

uiteenzet in uw besluit, achten wij het van groot belang dat u het tempo waarin dit gebeurt waar

mogelijk opvoert. Niet alleen om de bestaande meldingen af te handelen, maar ook vanwege het

feit dat nieuwe schademeldingen (zullen) blijven binnenkomen. Daarnaast zijn de gevoelens van on-

veiligheid onder de inwoners van Groningen onlosmakelijk verbonden met de trage afhandeling van

de versterkingsopgave. Hier dient zo snel mogelijk een eind aan te komen.

3. LANGETERMIJNINZET
Het doet ons genoegen te constateren dat u, conform ons advies, alternatieven onderzoekt voor de

back-up-functie van het Groningengasveld, waardoor de definitieve sluitingsdatum mogelijk ver-

vroegd kan worden. Wij achten het een goede zaak dat u het advies van de Mijnraad volgt en de

wettelijke adviseurs om advies zult vragen over de langetermijninzet van het Groningengasveld. Wij

verzoeken u hierbij ook in te gaan op de rol en de toekomst van de gasopslag Norg.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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