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Zitting Raad van State vaststellingsbesluit 2021-2022
Op 1 juni wordt het beroep tegen het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld
2021-2022 behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Zes particulieren en de GBB
hebben beroep ingesteld. De GBB bestrijdt het besluit omdat het in onze ogen onzorgvuldig
is opgesteld. Er is in het vaststellingsbesluit met te weinig factoren rekening gehouden.
De leveringszekerheid van het aardgas gaat nog steeds voor op de veiligheid van de
Groningers. Daarnaast wordt de samenhang tussen schade en versterken te beperkt
opgevaten verloopt de versterkingsoperatie te traag, waardoor voor langere tijd een
onveilige situatie zal blijven bestaan. De aangekondigde sluiting van productielocaties in
Bierum, Siddeburen en Eemskanaal lijkt eveneens onzeker.
Als achtergrondinformatie is het misschien interessant om te weten hoe het vaststellingsbesluit tot stand komt. De NAM is door invoering van de Mijnbouwwet verplicht om jaarlijks
een operationele strategie op te stellen en in te dienen bij de minister van Economische
Zaken en Klimaat (EZK). Dit proces begint bij de raming van de verwachte benodigde
hoeveelheid Gronings gas voor het komende gasjaar (en met een vooruitblik op de
komende tien jaar) door Gasunie Transport Services. De raming wordt voorgelegd aan de
minister van EZK. De minister zendt de raming naar de NAM, met het verzoek tot het
opstellen van een operationele strategie. Op basis van de verwachte benodigde hoeveelheid Gronings aardgas stelt de NAM vervolgens een operationele strategie voor dat gasjaar
op. De NAM legt de operationele strategie weer voor aan de minister van EZK, waarna de
minister, na beoordeling ervan, de strategie vastlegt in een vaststellingsbesluit. Ook seismologische risico’s, onderzocht door onderzoeksorganisatie TNO, worden hierin meegenomen. Bij de Raad van State is er gelegenheid om in beroep te gaan tegen het vaststellingsbesluit.
Een lang verhaal kort: uiteindelijk wordt de jaarlijkse omvang en wijze van de gaswinning
met een vaststellingsbesluit vastgelegd. Als de gaswinning door de NAM in capaciteit of
volume toch afwijkt van de vooropgestelde operationele strategie, dan is zij verplicht dit te
melden aan het ministerie van EZK. De minister kan dan aanvullende tijdelijke maatregelen
opleggen. Wil je meer achtergrondinformatie en de bijbehorende documenten inzien?
Klik dan hier.
Je kunt de zitting van de Raad van State live volgen via een videoverbinding op 1 juni om
10:00 uur. Houdt hiervoor de actuele nieuwsberichten op de website van de Raad van State
in de gaten.

‘Duurzaam herstel en versterking voor woningen in Groningen’
door Sjoerd Nienhuys
Sjoerd Nienhuys, bouwkundig ingenieur, heeft in 2020 een boek geschreven
getiteld Duurzaam herstel en versterking voor woningen in Groningen. Hierin staan soorten
scheuren in het metselwerk beschreven (van funderingen tot aan schoorstenen) en

verstandige oplossingsrichtingen om opgetreden schades te herstellen en maatregelen te
nemen om toekomstige schade te voorkomen. Nienhuys put inspiratie uit zijn 40-jarige
internationale ervaring als bouwkundige, met een heldere kijk op de situaties in Groningen.
Het ‘burgerboek’ van 500 pagina’s en de 12 losse hoofdstukken zijn op een open website
gratis ter beschikking gesteld, kijk hiervoor op: www.nienhuys.info
De in het boek beschreven activiteiten en adviezen zijn in begrijpelijke taal geschreven,
zodat het ook voor geïnteresseerde (niet-bouwkundige) woningeigenaren goed te volgen is.
Het werk kan volgens Nienhuys in veel gevallen door kleinschalige bouwers, klusbedrijven
en ZZP-ers worden uitgevoerd. Het boek is in drukvorm binnenkort te verkrijgen
bij www.publisherpro.nl

Samenstelling parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen
De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de besluitvorming over de
aardgaswinning, schadeafhandeling en versterking in Groningen, heeft Judith Tielen (VVD)
tot ondervoorzitter gekozen. De samenstelling van de commissie is als gevolg van de
verkiezingen van 17 maart gewijzigd en is nu compleet. De parlementaire
enquêtecommissie aardgaswinning Groningen bestaat naast Tielen uit Tom van der Lee
(GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Peter Kwint (SP), Rens Raemakers (D66) en
Gijs van Dijk (PvdA).De commissieleden worden ondersteund door een vaste groep
onderzoekers.
De komende jaren hoopt de commissie een sluitend antwoord te vinden op de volgende
vragen:
- Hoe is de besluitvorming over de aardgaswinning in Groningen, de schadeafhandeling en
de versterking op cruciale momenten verlopen?
- Welke effecten had dit, welke belangen en afwegingen speelden een rol en hoe is hierbij
omgegaan met de belangen van de Groningers?
Op dit moment is de commissie bezig met het vorderen van documenten en met het
dossieronderzoek. De GBB heeft hiervoor ook documenten moeten aanleveren.
Begin volgend jaar beginnen de besloten voorgesprekken. Meer weten? Je kunt hier een
tijdsschema en het onderzoeksvoorstel van de parlementaire enquêtecommissie vinden.

17e GBB-krant verschijnt in juni
Het is bijna weer zover! Eind volgende
maand verschijnt alweer de 17e GBBkrant, met ditmaal als toepasselijk
thema macht en tegenmacht.
De krantredactie is op dit moment hard
aan het werk om passende bijdragen
bij dit thema te schrijven. In een groot
deel van het aardbevingsgebied wordt
de krant bezorgd. Benieuwd naar wat
hierin zoal te lezen valt? Je kunt
hier alle vorige edities van de GBBkrant teruglezen.

Bas van ’t Wout vervangen door
Stef Blok als minister van
Economische Zaken en Klimaat
Bas van ’t Wout heeft zijn functie als
minister van Economische Zaken en
Klimaat vanwege een burn-out voor
een periode van drie maand neergelegd. Hij wordt tijdelijk vervangen
door minister Stef Blok. Tevens is Dilan
Yeşilgöz benoemd tot staatssecretaris
van Economische Zaken en Klimaat.
Zij wordt belast met de portefeuille
klimaat en energie, en zal zich niet
bezig houden met het gasdossier
Groningen.

Contact GBB
www.groninger-bodem-beweging.nl
contact@groninger-bodem-beweging.nl
GBB-leden kunnen ook telefonisch contact opnemen op maandag van 14:00 tot 16:00 en op dinsdag van
19.30 tot 21.30 op telefoonnummer 06 21 61 50 80. Contact via mail heeft de voorkeur.
Voor individuele hulp en ondersteuning neem contact op met Stut-en-Steun:
www.stutensteun.nl
welkom@stutensteun.nl
050 211 2044
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