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Groningse gaswinning voor dit gasjaar vastgesteld op 4,5 miljard kuub
Op 14 maart heeft staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief de Tweede
Kamer ingelicht over de gaswinning in Groningen. In deze brief lichtte de
staatssecretaris toe dat het winningsniveau in het Groningenveld voor het gasjaar
2021-2022 waarschijnlijk uitkomt op 4,6 miljard kuub gas. Dat is aanzienlijk minder
dan de 7,6 miljard kuub waar het vorige kabinet in januari jl. voor moest
waarschuwen, maar iets meer dan werd vastgelegd aan het begin van dit gasjaar.
De staatssecretaris gaf in de brief aan 4,6 miljard kuub gaswinning toe te staan,
maar pas nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) advies uitbracht
over deze voorgenomen winning. Het advies van SodM is inmiddels bekend, de
verhoging brengt niet extra veiligheidsrisico's met zich mee. Je leest meer over het
advies van het SodM in een van de onderstaande berichten.
Gaswinning nog íets lager dan op 14 maart aangekondigd
Uiteindelijk blijkt het definitieve winningsniveau voor dit gasjaar nog iets lager uit te
vallen, namelijk op 4,5 miljard kuub, zo werd op 1 april bekend. Je leest
hier het officiële bericht over het vastgestelde winningsniveau, en je vindt hier de
bijbehorende documenten zoals het wijzigingsbesluit. In onderstaande infographic
(bron: Rijksoverheid) zie je een korte toelichting.
Benieuwd hoe het ook alweer zat? In het vorige GBB Bulletin lees je o.a. over hoe
het winningsniveau wordt vastgesteld.

Welke gevolgen heeft dit besluit?
Het SodM heeft bekend gemaakt dat de verhoging van 0,6 miljard kuub extra gas
niet zorgt voor nog grotere veiligheidsrisico's in Groningen. Het besluit van de
staatssecretaris brengt dus niet extra veiligheidszorgen met zich mee.
Grijpskerk wordt dit jaar gevuld met Gronings gas
De staatssecretaris heeft ervoor gekozen om al dit jaar de gasopslag in Grijpskerk te
vullen met laagcalorisch gas (tot nu toe werd deze opslag gevuld met hoogcalorisch
gas). Als gevolg hiervan komt het winningsniveau voor het gasjaar 2021-2022 iets
hoger uit, máár dit betekent ook dat het definitief sluiten van het Groningenveld in
2023 binnen bereik ligt. De gaswinning zal in dat geval na 1 oktober 2022 overgaan
op de waakvlam, er zal dan alleen nog een 'minimum flow' van naar schatting 1,5
miljard kuub gas gewonnen worden. Door het aanleggen van een voorraad
laagcalorisch gas in Grijpskerk kan namelijk, zoals het nu lijkt, de leveringszekerheid
voor komende jaren gegarandeerd worden.
De staatssecretaris benadrukt verder dat er alleen in zeer uitzonderlijke situaties nog
na 1 oktober boven het niveau van de 'waakvlam' gewonnen zal worden.
Wat vindt de GBB?
Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft de afgelopen tijd laten zien dat hij zeer
gemotiveerd is om de problemen rondom de gaswinning in Groningen op te lossen.
Tegen het advies van Gasunie Transport Services (GTS) en Gasterra in kiest hij
ervoor dit gasjaar Grijpskerk al met laagcalorisch gas te vullen. De staatssecretaris
zet hiermee de veiligheid van Groningers voorop. Dit vindt de GBB positief!
Het jaarlijkse vaststellingsbesluit waarin het winningsniveau wordt vastgelegd,
evenals de planning van de afbouw van de gaswinning, is gebaseerd op tal van
onzekerheden en verwachtingen. Er blijft veel onzeker. Alleen het wettelijk
vastleggen van een definitieve sluitingsdatum van het Groningenveld geeft zekerheid
over de gaswinning, de GBB hoopt dan ook dat dit binnen afzienbare tijd gebeurt.

Advies Staatstoezicht op de Mijnen
Naar aanleiding van de aangekondige verhoging van de gaswinning dit gasjaar heeft
het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een advies uitgebracht over het aangepaste
winningsniveau van 4,5 miljard kuub gas. Dit is uiteindelijk 0,6 miljard kuub meer
dan eerder was vastgesteld. Omdat het verschil in winning gering is heeft dit geen
extra gevolgen voor de veiligheid van bewoners. Het SodM blijft echter wel
benadrukken dat pas ná de afbouw van de gaswinning, en als alle huizen die dat
nodig hebben versterkt zijn, het even veilig is in Groningen als in de rest van het
land(!).
Betrek bewoners bij vaststellen van de gaswinning
Ook pleit het SodM ervoor om bewoners te betrekken bij keuzes die gemaakt
moeten worden over de hoeveelheid te winnen gas. De staatssecretaris stond voor
twee keuzes: het winningsniveau in dit gasjaar kon iets hoger uitvallen, waardoor het
definitief sluiten van het gasveld in gasjaar 2022-2023 tot de mogelijkheden behoort.
Of het winningsniveau kon iets lager uitvallen, waardoor het definitief sluiten van het
gasveld op z'n vroegst pas in gasjaar 2023-2024 gerealiseerd kan worden. Dit heeft
te maken met het vullen van de gasopslag Grijpskerk. We zien dat de
staatssecretaris inmiddels heeft gekozen voor het eerste scenario.

Onzekerheid door oorlog in Oekraïne
Tot slot adviseert SodM om, daar waar dat mogelijk is, de onzekerheden voor de
inwoners van Groningen te beperken. Deze onzekerheid is namelijk de grootste bron
van stress voor inwoners, zo blijkt uit onderzoek.
Helaas is de onzekerheid de afgelopen tijd toegenomen als gevolg van de oorlog in
Oekraïne. Het kabinet heeft aangegeven dat de inzet van het Groningenveld in geval
van een gastekort het ‘aller-, allerlaatste redmiddel’ is. Het SodM adviseert dit
standpunt te concretiseren, zodat een deel van de onzekerheid kan worden
weggenomen. Daarnaast adviseert het SodM de sluitingsdatum van het Groningengasveld wettelijk vast te leggen.
Jaarplan 2022
Vorige week heeft het SodM eveneens het jaarplan voor 2022 gepubliceerd. In de
jaarplanning wordt eens te meer benadrukt dat de versterkingsoperatie in Groningen
topprioriteit moet zijn, om zo de veiligheid van Groningers te garanderen. De oorlog
in Oekraïne heeft mogelijk grote veranderingen in gang gezet, en die veranderingen
zullen onvermijdelijk impact hebben op de energietransitie en als essentieel
onderdeel daarvan de mijnbouw en de energiewinning.
Wat vindt de GBB?
De GBB is blij dat het SodM - als onafhankelijk adviesorgaan - blijft benadrukken dat
de veiligheid van Groningers voorop moet staan. De GBB vindt het eveneens van
groot belang dat er een wettelijk vastgelegde einddatum voor de gaswinning komt.
Pas dan is er toekomstperspectief voor Groningers, en weten we zeker dat op lange
termijn alle problemen door toedoen van de gaswinning zullen stoppen.

Masterclasses
aardbevingen 2022

Groninger

Zware beving in Loppersum van
2.7

Rijksuniversiteit Groningen heeft
zes
masterclasses
over
de
aardbevingen en gaswinning in
Groningen toegankelijk gemaakt
voor
iedereen
die
hierin
geïnteresseerd
is.
In
de
masterclasses leggen experts van
de universiteit de achtergronden
achter de aardbevingen helder uit.
Ook is er aandacht voor de sociale
impact.

Op 1 april werden inwoners van
Loppersum
en
omgeving
opgeschrikt door een zware beving.
Het is een van de zwaardere
bevingen sinds de gaswinning. Ter
illustratie: in heel 2021 vonden er in
totaal twee bevingen van 2.5 of
hoger plaats, waaronder de zware
beving in Garrelsweer. Zeerijp werd
eerst als epicentrum van de beving
genoemd, later is dit door KNMI
bijgesteld naar Loppersum.
Veel Groningers zijn geschrokken
door de beving, zo blijkt onder
andere uit het bericht van RTV
Noord. Het IMG zag een toename
van schademeldingen.

De masterclasses kwamen tot stand
in samenwerking met Kennisplatfor
m Leefbaar en Kansrijk Groningen.
Je vindt alle masterclasses hier.

Bewonersavond in Grijpskerk
Het Groninger Gasberaad organiseert op maandag 11 april een informatieve
bewonersavond in de Nieuwe Wierde! (burmanniastraat 1, Grijpskerk)

Het programma
19:00 uur: inloop
19:30 uur: opening door Jan Wigboldus (Gasberaad)
19:40 uur: spreker de heer Kockelkoren (SodM)
20:00 uur: vragenronde
20:20 uur: pauze
20:45 uur: vragenronde de heer Kortmann (IMG)
21:15 uur: informatiemarkt Groninger Gasberaad
22:00 uur: einde
Voor vragen kun je mailen naar welkom@gasberaad.nl

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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