
Aan de staatssecretaris Mijnbouw 

De heer dr. J.A. Vijlbrief 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Den Haag 

Loppersum, 11 januari 2022 

Geachte heer Vijlbrief, 

Met uw benoeming als staatssecretaris Mijnbouw in het kabinet Rutte IV erft u een portefeuille met een 
lange en roerige geschiedenis en veel gespannenheden. De recente zware aardbeving  
(16 november 2021, magnitude 3.2 en epicentrum Garrelsweer), alsmede het afgelopen donderdag 6 
januari aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakte voornemen van het kabinet om de maximaal te winnen 
hoeveelheid gas uit het Groningenveld in het gasjaar 2021-2022 te verhogen van 3,9 naar 7,6 bcm heeft 
Groningen en de Groningers weer op scherp gezet. 

Groningen is boos. Boos omdat het vooruitzicht dat aan de gaswinning en daarmee, op termijn, aan de 
aardbevingen een einde komt, verder naar de toekomst schuift. Boos, omdat de belofte dat vanaf medio 
dit jaar de gaswinning in Groningen praktisch stil komt te liggen, gebroken wordt. Boos, omdat 
leveringszekerheid telkens vóór de veiligheid van Groningers blijkt te gaan. Boos, omdat al zoveel 
beloftes aan Groningers gebroken zijn. De vergoeding van aardbevingsschade wordt op gezag van 
telkens nieuwe onderzoeken en onder verwijzing naar de private aansprakelijkheid van de NAM, keer 
op keer minder ruimhartig. De versterkingsoperatie is in 2016 gestart met de toezegging dat binnen vijf 
jaar alle woningen op sterkte zouden zijn. Tot op heden is nog geen 10% van de woningen versterkt. 
Veel Groningers zitten al jaren in onwetendheid of - en zo ja wanneer - hun huis versterkt gaat worden. 
Onzekerheid en onveiligheid vreet aan de mensen. De onderzoeken van Gronings Perspectief van Tom 
Postmes c.s. tonen dit onweerlegbaar aan. 

In dat licht is het onbegrijpelijk en onacceptabel dat, zo snel na de onverwacht zware aardbeving van 
Garrelsweer, het kabinet de gaswinning verhoogt en daarmee wéér de keuze maakt om niet de veiligheid 
en gezondheid van de Groningers voorop te stellen, maar de leveringszekerheid aan Duitse en 
Nederlandse afnemers. 

Wat betreft de gaswinning uit het Groningenveld is de Groninger Bodem Beweging van mening dat: 

• Het kabinet alle middelen moet inzetten om te voorkomen dat 1,1 bcm extra gas uit het 
Groningenveld aan Duitsland geleverd moet worden; 

• Met het oog op transparantie en zekerheid voor de Groningers het kabinet zo snel mogelijk een 
definitieve sluitingsdatum van het Groningenveld wettelijk vast dient te leggen; 

• Tot die tijd er zo min mogelijk gas wordt gewonnen; 
• De gasopslag Grijpskerk gaat als gasopslag voor L-gas deel uitmaken van het 

Groningensysteem, analoog aan de gasopslag Norg. Het gebied rondom deze gasopslag dient 
vanuit het oogpunt van rechtsgelijkheid toegevoegd te worden aan het gebied waar het wettelijk 
bewijsvermoeden (art. 6:177a BW) geldt. 

We gaan graag het gesprek met u aan en zijn bereid bovengenoemde punten, alsmede onze standpunten 
over versterking en schadeafhandeling nader toe te lichten.  

Hoogachtend, 

Bestuur Groninger Bodem Beweging 

C.T. Fossen, vice-voorzitter 


