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Onderwerp: Advies vastste I I i n gsbesl u it G ron in genveld

Geachte minister,

Op 16 april 2021 verzocht u ons om advies ten behoeve van uw vaststellings-
besluit voor de gaswinning uit het Groningenveld voor het gasjaar 2021-2022. u
verzocht ons hierbij specifiek op enkele vragen van uw kant in te gaan. Hierbij
sturen wij u ons advies, bestaande uit de door u gevraagde antwoorden, alsmede
aanvullende adviezen. Dit advies is afgestemd met de gemeenten Tynaarlo, Aa en
Hunze en Noordenveld.
Wij spreken onze waardering uit voor uw inspanningen van de afgelopen jaren
om het Groningenveld zo spoedig mogelijk te sluiten.

Toch zijn met het sluiten van het Groningenveld onze zorgen over de ontwikke-
lingen in het gebied niet verdwenen; ze nemen eerder toe. De mededeling van
het IMG met betrekking tot het toepassen van het bewijsvermoeden en de uitla-
tingen van de directie van de NAM over de versterkingsopgave zorgen voor
nieuwe onzekerheid bij onze inwoners. Eerdere uitgangspunten en afspraken
worden weer ter discussie gesteld en zorgen ervoor dat de afhandeling van
schade en de versterkings- en herstelopgave bij het verlopen van de tijd niet op
een consistente en eenduidige manier plaatsvinden. Wij dringen er dan ook op
aan eerdere afspraken en uitgangspunten, op grond waarvan verwachtingen zijn
gewekt, na te komen en deze als richtlijn voor de schadeafhandeling voor nu en
de toekomst te hanteren. Alleen op die wijze is het mogelijk nog tot enige accep-
tatie van dat wat wel blijft - de gasopslag - te komen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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B ij lage: Advies betreffend e vastste I I i n gsbesl u it 2021 -2022

Afschrift aan:
- Provinciale Staten van Drenthe
- de heer P. Brouwers, via e-mail p.a.c.m.brouwers@minezk.nl



Bijlage

Advies Gedeputeerde Staten van Drenthe betreffende vaststellingsbesluit 2021-
2022

ln ons advies zullen wij eerst ingaan op de specifiek door u gestelde vragen

Vraag 1.

Kunt u ingaan op de effecten van de gaswinning bij het vaststellen van de opera-
tionele strategie op basis van uw kennis van de regionale situatie?

Ons advies

Het is ons bekend dat de seismiciteit in het Groningenveld niet of nauwelijks
meer bepaald wordt door de relatief geringe hoeveelheden gas die nog ge-

wonnen worden, maar door de drukvereffening die de komende jaren zal op-
treden.
De winning onder de huidige operationele strategie heeft in het gasjaar 2O2O-

2021 niet geleid tot andere effecten dan verwacht. Deze overweging kunt u be-
trekken bij uw besluit over het voortzetten van de huidige operationele strategie
voor de resterende winning tot 1 april 2022.

Een afwenteling naar Drenthe door (extra) winning uit de kleine gasvelden of
uitbreiding van de gasopslag in Norg achten wij ongewenst.

Vraag 2.

Zijn er naast veiligheid andere belangrijke maatschappelijke overwegingen die
moeten worden meegenomen bij de besluitvorming over het uit gebruik nemen
van locaties?

Ons advies

Bij het uitgebruik nemen van locaties adviseren wij u naast de veiligheid te over-
wegen de locaties in aantal en volgorde te sluiten zodanig dat hierbij niet de le-
veringszekerheid in gevaar komt voor de periode dat deze nog afhangt van capa-
citeit uit het Groningenveld.

Vraag 3.

Welke overwegingen moeten er in termen van veiligheid voor het Groningenveld
meegenomen worden bij de mogelijke versnelde sluiting van het Groningenveld
door Grijpskerk in te zetten als een opslag voor laagcalorisch gas? De mogelijk-
heid wordt momenteel onderzocht om de gasopslag Grijpskerk om te zetten naar
een laagcalorische gasopslag, zodat deze de back-up functie van het Groningen-
veld kan overnemen. De definitieve sluiting van het Groningenveld kan hierdoor
mogelijk met twee jaar versnellen. Het omzetten van Grijpskerk gebeurt zoveel
als mogelijk met pseudo G-gas, maar zou (afhankelijk van het aantal graad-
dagen) kunnen betekenen dat er in de zomer meer gas gewonnen moet worden
uit het Groningenveld.
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Ons advies

Wij achten dit een zaak van de Groningers. Zij dienen af te wegen of zij het risico

op extra winning uit het Groningenveld en de onzekerheid die daarmee gepaard
gaat opweegt tegen de relatieve 'rust' van een voortijdige definitieve sluiting van

het gasveld.

Overige onderdelen van ons advies

Waarborging van de leveringszekerheid
Wij adviseren u:

Alvorens het Groningenveld definitief te sluiten zeker te stellen dat de leverings-
zekerheid gewaarborgd is.

Schadeafhandeling en versterkingsoperatie
Wij adviseren u:

Er voor te blijven zorgen dat:
- de afhandeling van aardbevingsschade vlot en eerlijk verloopt en
- de versterkingsoperatie in het betreffende gebied voortvarend wordt door-

gevoerd.


