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Ontwerp Vaststellingsbesluit 2021-2022
 
Op dit moment loopt het gasjaar 2020-2021 (van 1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021).
Daarin mag/moet de NAM 8,1 miljard kuub winnen, bij gemiddelde temperatuur.
Elk jaar wordt er in een vaststellingsbesluit vastgelegd hoeveel gas er in het komende jaar
gewonnen gaat worden. De minister van Economische Zaken en Klimaat neemt het
vaststellingsbesluit. De NAM is vervolgens de uitvoerder. 

De GBB gaat tot nu toe jaarlijks in beroep tegen het besluit, net als een aantal andere
partijen. Op 1 juni diende de zitting van de afdeling van de Raad van State in Den Haag. 
De belangrijkste bezwaren van de GBB tegen het vaststellingsbesluit 2020-2021 zijn
samengevat: het besluit is onzorgvuldig genomen, de versterking is nog steeds niet goed
op gang gekomen, ook dit keer gaat de leveringszekerheid weer vóór de veiligheid van de
Groningers en, tot slot, de sluiting van twee productielocaties is niet definitief geregeld in
het besluit. De uitspraak volgt in juli.  

Ontwerp vaststellingsbesluit 2021-2022
Demissionair minister Stef Blok heeft op 25 juni alweer het volgende Ontwerp Vaststel-
lingsbesluit gepubliceerd, nu voor de gaswinning van het gasjaar 2021-2022 (van 1 oktober
2021 tot 1 oktober 2022). In 2021-2022 mag/moet de NAM 3,9 miljard kuub winnen, bij
gemiddelde temperatuur. Toen bekend werd dat de gaskraan dichtgedraaid zou worden
kondigde voormalig minister Eric Wiebes aan dat vanaf medio 2022 bij gemiddelde
temperaturen geen gas meer gewonnen hoeft te worden. Groningen krijgt nog wel een
‘back-up’ functie, om zo nodig uit te kunnen winnen bij erg koude winters. Om die ‘back-up’
functie te vervullen blijven 6 putten op een ‘minimumflow’ produceren, dat is ongeveer
1,5 miljard kuub per jaar. We kunnen uit het nieuwe Ontwerp Vaststellingsbesluit conclu-
deren dat deze back-up functie langer gaat duren, mogelijk tot 2028. Volgens de minister is
dit nodig om de leveringszekerheid van gas aan huishoudens en het buitenland draaiende
te houden. Ook is er een aantal grootverbruikers dat langer dan verwacht afhankelijk blijft
van gas. 

Waarschijnlijk is het gasjaar 2021-2022 het laatste jaar met een ‘normale’ gaswinning.
Hoewel de afbouw niet zo snel gaat als vooraf door Eric Wiebes aangekondigd zien we een
grote daling in gaswinning. Opmerkelijk is dat er in het Ontwerp Vaststellingsbesluit geen
duidelijkheid wordt gegeven over de gasopslag Grijpskerk, waarvan de NAM eigenaar is.
Deze locatie speelt een grote rol in de ‘back-up’ functie van het Groningen gasveld voor
strenge winters. Als Grijpskerk gebruikt kan worden als ‘back-up’, is de ‘mimimumflow’ van
het Groningenveld niet meer nodig. In het Ontwerp Vaststellingsbesluit is eveneens te lezen
dat de gaslocatie Tjuchem per 1 oktober 2021 definitief dicht gaat. Dit is goed nieuws!

Wil je meer weten over het ontwerp vaststellingsbesluit? Je vindt hier alle bijbehorende
documenten. De zienswijzeperiode is van 25 juni tot en met 5 augustus 2021.
Alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen later in beroep gaan tegen
het definitieve vaststellingsbesluit. Dat definitieve vaststellingsbesluit wordt voor 1 oktober
2021 genomen.
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GBB nieuwsvlog: Stut-en-Steun

Ben jij al bekend met Stut-en-Steun? Stut-en-Steun is er voor iedereen die te maken heeft
met de negatieve gevolgen van aardbevingen door de gaswinning. De GBB maakte een
vlog over de werkwijze van Stut-en-Steun.

Klik op onderstaande afbeelding om de vlog af te spelen

De typologieaanpak van de NCG is van start gegaan

Er zijn nog ongeveer 14.000 woningen in Groningen die wachten op een opname en
beoordeling. De veiligheid van deze woningen moet nog worden beoordeeld. De NCG
hoopt dit proces nu te versnellen door de invoering van een typologieaanpak.  
De typologieaanpak is een soort classificatiesysteem. Vergelijkbare gebouwen worden
vooraf in groepen ingedeeld op basis van overeenkomstige bouwkundige en seismische
kenmerken. Er zijn dertig verschillende groepen, ofwel typologieën, waar een gebouw bij
ingedeeld kan worden. Je vindt hier een overzicht van de verschillende typologieën. In het
gebied zijn de meeste huizen toe te rekenen aan vijf gebouwtypes. Per typologie is een
uitgebreide analyse uitgevoerd om te bepalen of gebouwen van die typologie aan de
veiligheidsnorm voldoen. Door het invoeren van de typologieaanpak hoeft een ingenieur
niet elk gebouw afzonderlijk door te rekenen. 

Hoe gaat de typologieaanpak in z’n werk?
Ook met de typologieaanpak krijgt elk huis eerst een opname. Een deskundige inspecteert
het gebouw en bepaalt vervolgens op basis van de kenmerken bij welke typologie het
gebouw hoort. Op grond daarvan kan de bouwkundige op de kaarten van de
typologieaanpak zien of eventuele versterkingsmaatregelen nodig zijn om te voldoen aan
de veiligheidsnorm. Een eerdere verbouwing of schade aan het gebouw kan bijvoorbeeld
een reden zijn dat een gebouw niet aan een typologie kan worden toebedeeld. Als dit het
geval is, volgt maatwerk.

Versterkingsvlogs

De GBB is onlangs begonnen met een reeks ‘versterkingsvlogs’, om zo GBB-leden te

https://www.youtube.com/watch?v=GjpeNOHT7ok
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/typologieen-overzicht
http://www.dashboardgroningen.nl/vlekkenkaart
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informeren over belangrijke en soms ingewikkelde zaken rondom het versterkingsproces.
Vorige week deelden wij een versterkingsvlog met handige algemene tips.
De versterkingsvlog terugkijken? Klik hier. Deze maand volgt een vlog over de
typologieaanpak.  

Nieuw overzicht van Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk: Inzicht in impact

Het Kennisplatvorm Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft 28 juni 2021 een nieuw
kennisoverzicht uitgebracht. ‘Inzicht in impact’ geeft een totaaloverzicht weer van de
gevolgen van gaswinning voor bewoners en samenleving. Niet alleen huizen, maar ook
mensen en relaties zijn zwaar beschadigd. Het is een gedegen onderzoek, gebaseerd op
ruim 250 publicaties. Uit het onderzoek blijkt dat de problematiek in Groningen nog lang
niet is opgelost. Het herstellen van grote problemen gaat naar verwachting nog zeker 10 tot
20 jaar duren. Sanne Hupkes, projectonderzoeker: “De relaties tussen burger en overheid
en tussen overheden onderling zijn ernstig geschaad.” Het kennisplatform vindt dat er meer
zorgvuldigheid nodig is voorafgaand aan projecten, tijdens de uitvoering en in de afron-
dingsfase. Het kennisoverzicht Inzicht in impact is aangeboden aan het Ministerie van BZK.
De literatuurstudie is te downloaden op www.kennisplatformleefbaar.nl
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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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