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‘Kamp onder druk
na uitspraak Raad’
GERDT VAN HOFSLOT

GRONINGEN Door de uitspraak van
de Raad van State dat de gasproduc-
tie in Groningen voorlopig moet
worden beperkt tot 27 miljard kuub
neemt de druk op minister Kamp
toe.

,,De politieke druk op hem om de
productie te verminderen wordt gro-
ter. Het zal in elk geval nooit meer
worden dan 27 miljard kuub’’, denkt
secretaris Dick Kleijer van de Gro-
ninger Bodembeweging. ,,Uit het
vonnis van de Raad van State blijkt
immers ook dat de veiligheid van de
Groningers niet centraal stond bij
besluiten van de minister.’’

De Raad van State bepaalde giste-
ren dat de gaskraan in Groningen
verder dicht moet tot 27 miljard
kuub gas. Alleen bij een strenge win-
ter mag de kraan iets verder open,
tot 33 miljard kuub. Kamp wilde
maximaal 33 miljard kuub oppom-
pen, maar bracht de hoeveelheid
voor dit jaar later terug tot 30 mil-
jard omdat er in de gasopslag bij Lan-
gelo drie miljard kuub beschikbaar
is.

De Raad stelt dat Kamp er ten on-
rechte van is uitgegaan dat de risi-
co’s in Groningen vergelijkbaar zijn
met die in het rivierenland in Mid-
den-Nederland. De risico’s in Gro-
ningen zijn echter groter. Ook heeft
de minister niet goed gemotiveerd
waarom hij bij zijn winningsplan is
uitgegaan van een koude winter.
Volgens de Raad wordt er zo in milde
winters meer gas gewonnen dan

noodzakelijk voor de leveringszeker-
heid. Bij Loppersum mag nog steeds
geen gas worden gewonnen, aldus
de hoogste bestuursrechter.

Kamp zegt dat hij de uitspraak van
de Raad van State uitvoert. Eind de-
cember neemt hij een nieuw besluit.
,,Daar zal ik deze uitspraak bij be-
trekken.’’

In Groningen wordt instemmend
gereageerd. ,,Maar helemaal gerust
zijn we nog niet, omdat de minister
de gelegenheid krijgt zijn gaswin-
ningsbesluit beter te motiveren’’,
zegt burgemeester Peter den Oud-
sten van Groningen.

Zijn collega Albert Rodenboog van
Loppersum noemt het een stap in de
goede richting. ,,De Raad vindt dat
het in Groningen net zo veilig moet
zijn als elders in Nederland. Jammer
dat we dat steeds via de rechter moe-
ten bevechten.’’
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In Den Haag is er bijval. ,,Wel te-
leurstellend dat de minister het oor-
deel van de Raad van State weer no-
dig heeft om de veiligheid van Gro-
ningers voorop te zetten’’, aldus Car-
la Dik-Faber (ChritstenUnie).

Kamerlid Jan Vos (PvdA) wil met
Kamp in debat om te horen hoe die
omgaat met de uitspraak van de
rechter. Geen enkele partij in Den
Haag wil vooruitlopen op de nieuwe
tegenvaller nu de gasbaten door de
kleinere productie zo’n miljard euro
lager uitvallen. Minister Kamp zegt
dat de lagere opbrengst voor hem
geen factor is. ,,Ik heb twee belangen
die ik wil behartigen: die van de
mensen in Groningen en de belan-
gen van de mensen die afhankelijk
zijn van het Groninger gas.’’

De Nederlandse Aardolie Maat-
schappij (NAM) wil niet reageren op
de uitspraak van de Raad van State.
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Gaswinning uit het Groningenveld
(in miljarden m3)
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(Bij koude winter verhoging
van 6 miljard m3 toegestaan)


