
Wat zegt de politiek over de gaswinning?

Op woensdag 15 maart a.s. zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat staat er in de 
(concept) verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen over de gaswinning in 
Groningen. 

Onderstaand in alfabetische volgorde de standpunten van een aantal politieke partijen die 
(actief) deelnemen aan de komende verkiezingen. In enkele gevallen gaat het om de weergave
van gedeelten uit (concept)-verkiezingsprogramma’s. Via de site van de Groninger Bodem 
Beweging is door te klikken naar de actuele situatie. Kijk ook op de zeer gebruiksvriendelijke 
webpagina https://www.parlement.com/id/vk1wljxti6u9/tweede_kamerverkiezingen_2017.

Artikel 1 (Sylvana Simons)
Geen informatie gevonden.

CDA
Heel Nederland heeft de afgelopen decennia geprofiteerd van het Gronings gas. Nu de lasten 
van de gaswinning zichtbaar worden, moeten we bereid zijn om de Groningers royaler te laten
delen in de opbrengsten. De Groningers moeten net zo veilig kunnen wonen als de rest van 
Nederland. Daarom moeten het kabinet en de NAM ervoor zorgen dat de inwoners en 
bedrijven die schade lijden of hebben geleden door de gaswinning, volledig worden 
gecompenseerd. Investeringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat Groningen ook in de 
toekomst een vitale, leefbare provincie blijft met voldoende bedrijvigheid en 
werkgelegenheid.

ChristenUnie
Gaswinning in de provincie Groningen heeft geleid tot een ernstige aantasting van de 
veiligheid en leefbaarheid. Ook immaterieel is de schade groot: steeds meer mensen kampen 
met gezondheidsproblemen en psychische klachten. De ChristenUnie wil snelle afbouw van 
de gaswinning, directe versterking van woningen op kosten van de NAM, onafhankelijke 
schadebeoordeling en ruimhartige compensatie voor gedupeerden. In 2018 gaat de 
gaswinning terug naar 21 miljard kuub en in jaarlijkse stappen omlaag via 12 miljard kuub 
naar nul.  

DENK 
Niks in ‘t verkiezingsprogramma, wel standpunten. Dit is het standpunt over Groningen 
(maart 2015):
DENK wil(de?) een compensatiefonds voor de bewoners in Groningen die in de 
risicogebieden wonen. Jaarlijks moet 10% van de gasbaten in het compensatiefonds worden 
ingebracht. Na vijf jaar zit er ongeveer 4 miljard euro in het fonds. DENK wil een structurele 
oplossing waarbij bewoners weer perspectief krijgen. In haar eerder gepresenteerde 
plan ‘Over veiligheid polder je niet!’ beschrijft DENK het alternatief: “bewoners uit het 
risicogebied volledig uitkopen en van het risicogebied een natuurgebied maken. Met het 
compensatiefonds kan de uitkoop van de bewoners en de aanleg van het natuurgebied 
gefinancierd worden. Ook zal de NAM een evenredige bijdrage moeten leveren.”

D66
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D66 wil dat de gaswinning structureel laag blijft. Door het afbouwen van de gaswinning is de 
Nederlandse begroting al minder afhankelijk geworden van gaswinning. D66 wil dat 
gasinkomsten ingezet worden voor investeringen in verduurzaming en niet voor reguliere 
overheidsuitgaven. Daarom is op initiatief van D66 in navolging van Noorwegen het 
innovatiefonds opgericht. In Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de 
rest van Nederland. Daarop moet de gaswinning worden aangepast. D66 wil dat schade 
veroorzaakt door vormen van mijnbouw, zoals gaswinning, altijd vergoed wordt. Er moet één 
aanspreekpunt voor schade zijn, waar mensen terecht kunnen. Besluitvorming hierover moet 
onafhankelijk van de NAM plaatsvinden en er moet snel een onafhankelijk 
onderzoeksprogramma komen, zodat we voor besluiten over de gaswinning ook niet 
afhankelijk zijn van de informatie van de NAM. Daarnaast moet schade aan huizen vergoed 
en snel gerepareerd worden. Huizen, scholen, ziekenhuizen en dijken moeten veilig en 
duurzaam worden gemaakt. D66 wil in Groningen bijzondere aandacht voor het behoud van 
het cultureel erfgoed.

Forum voor Democratie
Geen letter over aardgas, Groningen, NAM of wat dan ook.

GroenLinks

Uitgangspunt bij de gaswinning in Groningen is de veiligheid van de inwoners. De 
gaswinning in Groningen wordt teruggeschroefd naar maximaal 21 miljard kuub per jaar. 
Jaarlijks wordt een nieuw besluit genomen over de verdere verlaging. Schade door 
mijnbouwactiviteiten wordt volledig vergoed. Proefboringen en zoutwinning in het 
Waddengebied worden niet toegestaan. Er worden geen vergunningen verstrekt voor boringen
naar schaliegas en geen nieuwe vergunningen voor boren naar steenkoolgas. Er komt een exit-
strategie voor het winnen van fossiele brandstoffen; we stappen zo snel mogelijk af van het 
gebruik van fossiel gas. Nederland moet hierbij een leidende rol vervullen. In lege gasvelden 
en zoutcavernes worden geen stoffen opgeslagen die op den duur een gevaar kunnen vormen 
voor de volksgezondheid of ons leefmilieu

Libertarische Partij
Geen letter over aardgas, Groningen, NAM of wat dan ook.

Nieuwe Wegen
Geen letter over aardgas, Groningen, NAM of wat dan ook.

Partij van de Arbeid
Terwijl heel Nederland flink heeft geprofiteerd van de jarenlange opbrengsten, lijden de 
bewoners in het bevingsgebied aan schades, verliezen sommigen huis en haard en verdrinken 
anderen in ellenlange procedures. De schadeafhandeling moet bij de NAM worden 
weggehaald en onder publieke verantwoordelijkheid plaatsvinden.  Schade moet 
ruimhartig worden vergoed en huizen, scholen en monumenten preventief versterkt. Maar dat 
is niet genoeg. Wij willen dat de gaswinning in de komende tijd zo snel mogelijk zo ver 
mogelijk wordt teruggebracht. Wij stellen voor een vast deel van de opbrengst van de 
gaswinning te investeren in de regio. Er wordt een fonds gevuld door een derde van de 
gasbaten apart te zetten. Het fonds wordt voor de helft gebruikt voor investeringen in de 
regionale sociaaleconomische structuur en voor de andere helft voor investeringen in een 
toekomstige duurzame energievoorziening van Nederland. Om de investeringsagenda zeker te
stellen garandeert het Rijk deze afspraak voor de komende tien jaar. 



Partij voor de Dieren
Er wordt in geen geval meer gewonnen dan 21 miljard kuub per jaar. Gasleveringscontracten 
aan het buitenland worden waar mogelijk opgezegd. Om aardbevingen en schade te 
voorkomen wordt de gaswinning in Groningen teruggebracht tot het als veilig beschouwde 
niveau van 12 miljard kuub per jaar en uiteindelijk tot 0. Bewoners in gebieden waar 
mijnbouwactiviteiten plaatsvinden of in het recente verleden plaats vonden, hoeven niet meer 
aan te tonen dat schade is veroorzaakt door aardbevingen of bodembewegingen. 

PVV
Geen letter over Groningen. Per keer in Tweede Kamer worden (soms harde) standpunten 
ingenomen door met name Reinette Klever. Naar het idee van de PVV zou de gaswinning zo 
snel mogelijk naar ‘0’ moeten teruggebracht. 

SGP
Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Energiebesparing tikt daarom aan: 
minder fossiele brandstoffen met alle problemen van dien en minder gas uit Groningen. De 
SGP zet energiebesparing daarom op één! 
De jaarlijkse gaswinning uit het Groningenveld moet verder omlaag als de veiligheid dat 
vereist. Leveringsverplichtingen aan het buitenland worden afgebouwd. Inwoners van 
Groningen verdienen steun bij het versterken van hun huizen en het herstellen van schade.

Socialistische Partij
Investeren in een duurzame economie en in het midden- en kleinbedrijf (mkb), met een 
economie die meer recht doet aan mens en milieu. Verlaging van de gaswinning in Groningen
tot een veilige 12 miljard kubieke meter. Onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken bij 
welk niveau van gaswinning in het Groningerveld de risico’s worden geminimaliseerd. Tot 
die tijd kiezen we voor een forse vermindering van de gaswinning tot 12 miljard kubieke 
meter per jaar. Shell en ExxonMobil (verenigd in de NAM) gaan niet langer meer over het 
onderzoek, de schadevaststelling, de afhandeling en de versteviging van huizen.
Om het gasgebruik versneld af te bouwen worden gebouwen en woningen zo snel mogelijk 
geïsoleerd, minstens naar energielabel B of verder naar ‘nul-op-de-meter’. Wijken waar het 
gasnet aan vervanging toe is zijn als eerste aan de beurt, zodat die vervanging niet hoeft plaats
te vinden. De aansluitplicht voor nieuwbouw vervalt.

VNL
Geen letter over aardgas, Groningen, NAM of wat dan ook.

VVD
Schade die als gevolg van gaswinning in Groningen en elders aan het eigendom van 
omwonenden ontstaat, moet worden gecompenseerd. De veiligheid voor de omwonenden bij 
de gasproductie moet bovendien altijd voorop staan. Als uit onafhankelijk onderzoek blijkt 
dat de gaswinning daarvoor moet worden aangepast, dan doen we dat. 

50Plus
• Gasboringen mogen nooit een bedreiging voor de bewoners zijn.
• 50PLUS is tegen het boren naar schaliegas.




