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G eachte staatssecreta ris,

Op 13 april2022 ontvingen wij, conform artikel 52d, zesde lid, van de Mijnbouw-
wet, uw verzoek om u te adviseren in de voorbereiding op uw vaststellingsbesluit
voor de operationele strategie voor het Groningengasveld voor 2022-2023 (uw
kenmerk DGKE-PDG I 2213 4887). Wij hebben u op 17 mei 2022 onze adviezen
g estu u rd (o n s ken m e rk 2O15.7 12O22O0O77 3). Op 24 juni 2O22 is h et o ntwe rpvast-
stellingsbesluit Groningenveld 2022-2023 ter inzage gelegd (DGKE-PDG 12217

0064).

1 . Sluiting Groningengasveld
ln uw ontwerpvaststellingsbesluit geeft u aan dat het Groningengasveld het
komende jaar op de waakvlam gaat en dat de definitieve sluiting van het veld
dichterbij komt. U hoopt de sluiting in2O23, en als het tegenzit uiterlijk in2O24,
te kunnen realiseren. Wij waarderen dat u zich inspant om de belofte die aan
Groningen is gedaan recht te doen. Tegelijkertijd wilt u wendbaar blijven, als
gevolg van de geopolitieke ontwikke-lingen die momenteel in de wereld spelen.
Dit vertaalt zich ook in uw beslissing om gedurende de komende winter meer
productielocaties beschikbaar te houden dan eerder geadviseerd door Gasunie
Transport Services (GTS). U kiest ervoor om nu geen productiecapaciteit uit ge-

bruikte nemen en pas per april2023 te beslissen of er dan wel productielocaties
gesloten kunnen worden. Wij adviseerden u om u in het vaststellingsbesluit
2022-2023 (nogmaals) duidelijk uit te spreken over het beëindigen van gas-
winning uit het Groningenveld in 2023. Ook adviseerden wij u om in het vast-
stellingsbesluit aan te geven welke kwalitatieve en kwantitatieve risico's ver-
bonden zijn aan vertraging of stagnatie van het afbouwtraject voor de
sluiting van het Groningenveld.
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U geeft in uw besluit aan dat GTS u een raming geeft van de benodigde gaspro-

ductie voor het komende gasjaar en u tussentijds adviseert als er relevante ont-
wikkelingen zijn. U bent van mening dat u daarmee voldoende zekerheid heeft
over de snelheid van de afbouw om dit mee te nemen in de afweging van dit
besluit en ook over de stand van zaken voldoende duidelijkheid hebt gegeven.

Wij vragen u om in het vaststellingsbesluit op te nemen dat u politiek en het
publiek tijdig informeert als de ramingen aangepast worden en als de sluiting in
2023 niet gerealiseerd zou kunnen worden.

2. UGS Norg
De definitieve sluiting van het Groningengasveld heeft invloed op de rol van de

ondergrondse gasopslagen. Als het Groningengasveld niet meer in de seizoen-
variatie in de vraag naar (laagcalorisch) gas kan voorzien, moet deze flexibiliteit
gecreëerd worden door de gasopslagen. GTS gaat er in haar raming van uit dat
UGS Norg aan het begin en het eind van het gasjaar is gevuld met 4 miljard Nm3
pseudo-Groningengas. Deze raming werd gemaakt voor het uitbreken van de
oorlog in Oekraïne. Wij adviseerden u om voor het gasjaar 2022-2023 vast te
houden aan deze maximale vulgraad, om (meer) schade door bodembeweging
en mogelijke risico's op bevingen te voorkomen- Echter, in uw vaststellings-
besluit verhoogt u de vulgraad van de UGS Norg naar 80% (4,8 miljard Nm3) en

noemt u dat de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement tot een

verordening zijn gekomen dat voor volgende winters de vulgraad van de Neder-
landse ondergrondse gasopslagen opgehoogd moet worden naar 90o/o. U geeft
dan ook aan dat aan het einde van het komende gasjaar, per 1 oktober 2023, een

vulgraad van de UGS Norg van 5,4 miljard Nm3 nodig is.

Hoewel wij beseffen dat de huidige vergunning voor de UGS Norg deze ruimte
biedt en de huidige mondiale situatie en Europese verplichtingen bijdragen aan

de keuze voor deze vulgraden, vragen wij toch uw nadrukkelijke aandacht voor
onze inwoners, hun veiligheidsgevoel en de afhandeling van schade in dit
gebied.

ln 2019 werd het opslagplan voor UGS Norg gewijzigd en het werkvolume
verhoogd van 5 naar6 miljard Nm3. Detoenmalige ministergaf toen al aan, bij
monde van de landsadvocaat, dat dit tot (meer) schade zou kunnen leiden, maar
dat deze vergoed zou worden (er worden al sinds 2015 schades gemeld). Tussen

2018 en 2020 vielde hele omgeving rond de UGS Norg dan ook binnen de
contour waarbinnen het wettelijk bewijsvermoeden werd toegepast. Echter, in
2021 werd een deel van het gebied door het lnstituut Mijnbouwschade
Groningen (lMG) uit het gebied waarvoor het wettelijk bewijsvermoeden geldt
gehaald. Er is nu een 'peer review'van de rapporten op basis waarvan het IMG

deze beslissing nam in voorbereiding, maar vooruitlopend op de uitkomst daar-
van willen wij u erop wijzen dat met de beslissing van het IMG het vertrouwen in
een betrouwbare overheid beschadigd werd. Wij vrezen voor een herhaling van

het Groningse hoofdpijndossier voor de gaswinning, maar nu voor de inwoners
van Drenthe. Pijnlijk voor deze omwonenden is verder ook dat u wel een wets-
wijzigingstraject om het bewijsvermoeden ook van toepassing te verklaren op
UGS Grijpskerk in gang gezet heeft, maar niet de regie neemt in het gebied rond
de UGS Norg.
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Wij willen u dan ook laten weten dat, om het draagvlak en vertrouwen onder de
bevolking te herstellen, een ophoging van de vulgraad van de UGS Norg is uitge-
sloten, wanneer dit niet onverkort vergezeld gaat van het weer van toepassing
verklaren van het wettelijk bewijsvermoeden voor het gebied rond de gasopslag

Norg (dat wil zeggen herstel van de gebiedsgrenzen zoals deze bestonden voor-
dat het IMG deze eigenstandig heeft veranderd). ln een separate brief met be-

trekking tot gasopslag gaan wij daar nader op in. Deze brief is als bijlage bij-
gevoegd en mag als integraal deel uitmakend van dit advies worden beschouwd.

3. Wij adviseerden u bij de vaststelling van uw besluit zorg te dragen voor de
realisatie van één loket voor mijnbouwschade en dat voldoende regelruimte
en financiën te geven om schade rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden. De

Mijnraad pleit voor een algemene garantstelling voor schade van de overheid. U

geeft in uw vaststellingsbesluit aan dat het wettelijk bewijsvermoeden dat geldt
voor schade door bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningen-
veld en UGS Norg, en in de toekomst voor UGS Grijpskerk, niet zomaar daar-
buiten kan worden toegepast. ln de praktijk betekent dit dat sommige gedupeer-

den met schade door gas-, olie- of zoutwinning die binnen het effectgebied van
het IMG liggen te maken krijgen met twee organisaties, te weten het IMG en de

Commissie Mijnbouwschade (CM) en het gevoel krijgen dat ze van het kastje naar
de muur gestuurd worden. U geeft aan dat IMG en CM hun werkwijze op elkaar
afgestemd hebben, maar toch zijn dit verschillende loketten met verschillende
beoordelingskaders. U geeft aan dat u het aan het IMG en de CM overlaat om in
onderling overleg de éénloketgedachte uit te werken. Wij vragen u nogmaals uit-
drukkelijk hierin zelf de regie te nemen en één loket voor alle mijnbouwschade
op te zetten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll

Bijlage Brief over UGS Norg

ln afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe
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Onderwerp: UGS Norg

Geachte staatssecreta ris,

Deze brief is een bijlage bij onze zienswijze aangaande het ontwerp-vaststellings-
besluit Groningengasveld 2022-2023. Deze brief mag als integraal deelvan deze
zienswijze worden beschouwd.

U geeft in uw ontwerp-vaststellingsbesluit aan dat u voornemens blijft het
Groningengasveld aan het einde van het komende gasjaar, te weten oktober
2023, te sluiten. Dit voornemen geeft de Groningers, maar ook Drenten aan de
rand van het gasveld, hoop op een afsluiting van een lange, moeilijke periode,

waarin het vertrouwen in de overheid een flinke deuk heeft opgelopen. Tot op
de dag van vandaag worstelen veel gedupeerden met de nasleep van de aard-
bevingen. Alhoewel u in uw ontwerp-vaststellingsbesluit aangeeft dat de afhan-
deling van schademeldingen in snelheid wint en u in het besluit ook de ver-
sterkingsoperatie en de psychische impact op de bevolking noemt, moeten wij
constateren dat u in uw besluit een ander probleem niet ondervangt.

De ondergrondse gasopslag (UGS) Norg is in 1997 in gebruik genomen. ln eerste

instantie werd de gasopslag gebruikt als buffer voor onverwacht strenge winters,
maar in 2015 werd het gebruik veranderd. Sinds die tijd wordt de UGS Norg in de

zomer met (pseudo-)Groningengas gevuld, zodat de leveringszekerheid in de

winter gegarandeerd wordt. Het cyclisch vullen en aflaten van de UGS zorgt voor
een continu optredende bodemdaling en -stijging. Al snel na het ingaan van de
gewijzigde functie werd er door omwonenden schade aan gebouwen gemeld.

ln 2019 werd het werkvolume van de UGS Norg verhoogd van 5 naar 6 miljard
Nm3.
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Het Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische Commissie Bodembeweging
gaven toen aan dat er "niet of nauwelijks" aardbevingen zouden ontstaan, maar
wel bodembewegingen. De landsadvocaat, namens de toenmalige minister van

Economische Zaken en Klimaat, verklaarde daarover bij de Raad van State dat de

kans op schades weliswaar toenam, maar benadrukte dat "alles wordt vergoed".
Destijds viel de hele omgeving rond de UGS Norg nog binnen de contour waar-
binnen het wettelijk bewijsvermoeden werd toegepast. Dit gaf de omwonenden
duidelijkheid over hun rechten, alhoewel het natuurlijk het optreden van schade

en daarmee hun gevoelvan onveiligheid niet kon wegnemen. Echter, in de

zomer van 2020 legde het lnstituut Mijnbouwschade Groningen (lMG) de afhan-
deling van schades in het gebied stil, toen bleek dat een van de door hen inge-
schakelde onderzoeksbureaus steevast andere conclusies trok dan de rest. ln 2O21

werd vervolgens, na een onderzoek naar schadeoorzaken (waarvoor nu overigens
een 'peer review' in voorbereiding is: de conclusies worden betwist), een deel van

de omgeving van UGS Norg door het IMG uit het gebied waarvoor het wettelijk
bewijsvermoeden geldt gehaald. Dit was funest voor het vertrouwen in het IMG

en de overheid van de omwonenden van de UGS Norg. Sinds deze beslissing zijn
er geen schades meer toegekend in deze deelgebieden. Wij vrezen voor een her-
haling van het Groningse hoofdpijndossier voor de gaswinning, maar nu voor de

inwoners van Drenthe: gedupeerden die met schade van het kastje naar de muur
gestuurd worden, onzekerheid over vergoedingen en slepende procedures. On-
derwijl vergroot de aangekondigde verhoging van de vulgraad de kans op schade

en daarmee het gevoel van onveiligheid van omwonenden.

Hoewel wij beseffen dat de huidige vergunning voor de UGS Norg ruimte biedt
de gasopslag verder te vullen en de huidige mondiale situatie en Europese ver-
plichtingen bijdragen aan de keuze voor deze vulgraden, vragen wij toch uw
nadrukkelijke aandacht voor onze inwoners, hun veiligheidsgevoel en de afhan-
deling van schade in dit gebied.

Wij willen u dan ook laten weten dat, om het draagvlak en vertrouwen onder de

bevolking te herstellen, een ophoging van de vulgraad van de UGS Norg is uitge-
sloten wanneer dit niet onverkort vergezeld gaat van het weer van toepassing
verklaren van het wettelijk bewijsvermoeden voor het gebied van de gasopslag

Norg (dat wil zeggen herstel van de gebiedsgrenzen zoals deze bestonden voor-
dat het IMG deze eigenstandig veranderde). Wij realiseren ons dat daarmee niet
iedere schade van iedereen vergoed wordt, want als onomstotelijk andere
schadeoorzaken aangetoond worden zal een claim nog steeds worden afge-
wezen, maar het herstellen van de contour geeft wel een duidelijk signaal aan

gedupeerden dat de overheid oog heeft voor hun zorgen en belangen.
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Juist in deze periode waarin overheid en burgers zich zorgen maken over het
Nederlandse en Europese energiesysteem, zou de overheid ruimhartig en vooral
empathisch met haar burgers om moeten gaan.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll

ln afschrift aan Provinciale Staten van Drenthe


