
 

Nu eenheid over gaswinning in Groningen 
 

Wij hebben naar aanleiding van het lijsttrekkersdebat in Groningen een DRINGEND VERZOEK 
aan alle fracties in de Tweede Kamer.  
 
Vorige week, 8 februari 2017, vond in de Statenzaal in Groningen het eerste lijsttrekkersdebat 
plaats. Ons viel op dat de lijsttrekkers het over opvallend veel zaken in het gaswinningsdossier 
eens zijn. Dat is mooi.  
Wij dringen er bij u op aan om over die zaken al voor de verkiezingen afspraken te maken.  
En daarmee het ontwrichtende aardgasdossier zoveel mogelijk te depolitiseren. Natuurlijk 
bestaan er nog steeds verschillen van mening. Maar als de nationale politiek zo snel mogelijk 
een akkoord sluit over de kern van de aanpak in Groningen, kunnen we aan de slag. Dan 
weten we in Groningen waar we aan toe zijn. 
  
De consensus onder de partijen bestaat volgens ons uit de volgende onderdelen:  
 
1. Er moet een eind komen aan het ‘gehakketak’. De problemen rond gaswinning moeten zo 
snel mogelijk worden opgelost. Bewoners krijgen reële keuzes met toekomstperspectief 
voorgelegd. Dat is wezenlijk voor het herstel van vertrouwen in Groningen.  
 

2. Niet het geld, maar veiligheid en schadepreventie voor Groningers staat voorop.  
Die kan niet worden gegarandeerd bij het huidige winningsniveau. Daarom willen wij een 
verantwoord afbouwplan gaswinning ingaande in 2018, zodat de regio, en ook alle afnemers van 
Gronings gas, weten waartoe ze zich moeten verhouden.  
 

3. Schade & Versterking van woningen  
De (administratieve) belasting voor bewoners bij schadeafhandeling en versterking wordt 
optimaal verlaagd. Lopende schadegevallen worden met voorrang afgedaan, nieuwe 
schadeafhandeling en versterking worden onafhankelijk georganiseerd. Bij versterken worden 
koppelkansen zoals toekomstbestendige dorpen, levensloopbestendig wonen, zorg en 
leefbaarheid maximaal meegenomen.  
NAM speelt geen rol meer bij de inhoudelijke afwegingen.  
 
4. Nederland moet snel investeren in de energietransitie, en daarbij de kansen benutten die 
Groningen daarvoor te bieden heeft zodat Groningen koploper wordt.  
 
Toelichting:  
Groningers hebben massaal geluisterd naar de lijsttrekkers in het debat van 8 februari. Dat debat 
kwam op de dag na een indrukwekkende fakkeloptocht waaraan duizenden mensen deelnamen. 
Wij herkenden ons in het voornemen van de lijsttrekkers om de gaswinning te depolitiseren, om 
zo de problematiek sneller aan te kunnen pakken. En wij stelden tevreden vast dat de 
lijsttrekkers het over een aantal belangrijke zaken nu al eens zijn. Ook de minister-president 
heeft op 9 februari laten weten dat het gasdossier “een nationale zaak” is.  
 
Het herstel van vertrouwen is gebaat bij duidelijkheid en concrete resultaten.  



Wij roepen de lijsttrekkers van alle politieke fracties in de Tweede Kamer op, nog voor de 
verkiezingen van 15 maart, het bovenstaande te onderschrijven en te bewerkstelligen dat dit 
onderdeel wordt in het komende regeerakkoord:  
 
De Groninger Bodem Beweging, Milieudefensie, gemeenten Loppersum, Eemsmond, Slochteren, 
Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Delfzijl, Groningen, Bedum, Winsum, Appingedam, Ten 
Boer, De Marne, College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, VNO-NCW/MKB 
Noord, Natuur en Milieufederatie, FNV, LTO-Noord, Platform Kerk & Aardbeving, Libau en 
Groninger Dorpen. 
 


