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Openbare verhoren Parlementaire Enquête Groningen van start
Er is volop aandacht voor Groningen in de landelijke media. En dat is niet zonder
reden: aankomende maandag beginnen de openbare verhoren van de Parlementaire
Enquête Aardgaswinning Groningen (PEAG).
Hoe zat het ook alweer?
Gaswinningsgedupeerden zijn niet alleen de dupe van de gaswinning, maar ook van
een falend beleid. Dit weten we in Groningen allang. Maar ook in Den Haag kunnen
ze niet langer om de feiten heen. Om te weten te komen waar het precies mis is
gegaan en wie hiervoor verantwoordelijk zijn moet de onderste steen boven water
komen, vindt ook de Tweede Kamer. Daarom is sinds februari 2021 de PEAG van
start gegaan. Het doel van dit meerjarig onderzoek is om een sluitend antwoord te
vinden op de volgende twee 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 onderstaande afbeelding zie je de planning van de parlementaire enquête. Naar
verwachting zal de parlementaire enquêtecommissie het antwoord op deze vragen in
de zomer van 2023 voorleggen aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie over de
PEAG, klik hier.

Openbare verhoren
De commissieleden zijn nu aangekomen bij de openbare verhoren. Voor het eerst
binnen de PEAG is het onderzoek publiekelijk te volgen. De verhoren zullen
maandag 27 juni van start gaan. De openbare verhoren duren vanaf die dag een
week lang. Hierna is er zomerreces, waarna de verhoren eind augustus hervat zullen
worden. De commissie verhoort in totaal 70 getuigen en deskundigen.

VERHOORSCHEMA
Maandag 27 juni
10.00 uur
13.00 uur
14.30 uur
Dinsdag 28 juni
10.00 uur
13.00 uur
15.30 uur
Woensdag 29 juni
10.00 uur
13.30 uur
Donderdag 30 juni
10.30 uur
14.00 uur
Vrijdag 1 juli
10.30 uur
14.00 uur

Herman de Muinck
Sijbrand Nijhoff
Susan Top
Hans de Waal
Hans Roest
Peter van der Gaag
George Verberg
Annemarie Jorritsma
Pieter Dekker
Johan de Haan
Tom Postmes
Annemarie Heite

*Voor meer achtergrondinformatie, klik hier.

Wil je de openbare verhoren volgen? Dat kan!
Fysiek bijwonen: De verhoren in de Tweede Kamer in Den Haag zijn toegankelijk
voor publiek. Je moet je hiervoor aanmelden, het aantal plekken is beperkt. Indien de
publieke tribune vol is, wordt er een meeluisterruimte beschikbaar gesteld in het
gebouw van de Tweede Kamer aan het Prinses Irenepad 1. Hiervoor kun je je
aanmelden via het reguliere aanmeldformulier.
Online bijwonen: Volg de openbare verhoren via de livestream op deze website en
de app Debat Direct.
Terugkijken: Alle verhoren zijn terug te kijken via Debat Gemist.

De PEAG en de GBB
De GBB heeft aan de start van de parlementaire enquête een vorderingsbrief
ontvangen met daarin het verzoek alle relevante documentatie die de GBB in de
afgelopen jaren heeft verzameld aan te leveren. En dat is nogal wat! De GBB heeft
ruim elfhonderd documenten en een omvangrijk chronologisch verhaal over de
jarenlange ontwikkelingen binnen het gasdossier aangeleverd, vorig jaar april in Den
Haag. In navolging hierop is oud GBB-voorzitter Jelle van der Knoop in een besloten
voorgesprek gehoord door een aantal commissieleden. Ook hebben de
commissieleden vorig zomer Groningen bezocht, waarbij de GBB hen onder andere
op de fiets meenam langs te versterken en beschadigde huizen en wisselwoningen.
In september zal Jelle van der Knoop openbaar verhoord worden.
De GBB is volgende week in het publiek aanwezig bij een aantal openbare verhoren.
We zullen nadien een kort verslag hiervan doen.

UITNODIGING
GBB ORGANISEERT BEWONERSAVOND OP 8 JULI IN LOPPERSUM
De GBB organiseert een inloopavond op 8 juli om 19:30 uur, in Hotel Spoorzicht in
Loppersum. Er is die avond gelegenheid om met elkaar terug te blikken op
voorgaande week.
Groningen is de afgelopen tijd volop in het nieuws, zeker nu de openbare verhoren
van de PEAG van start gaan. We kunnen ons goed voorstellen dat dit bij
gaswinningsgedupeerden veel losmaakt. Daarom nodigen we iedereen die behoefte
heeft om van gedachten te wisselen uit om in ongedwongen sfeer bij elkaar te
komen.

Waar?
Hotel Spoorzicht. Molenweg 11, Loppersum.
Wanneer?
Vrijdag 8 juli, vanaf 19:30 uur.
Wees van harte welkom, koffie en thee staat klaar!
Het GBB bestuur

In augustus gaan we een maand lang actievoeren!
De GBB, Het Groninger Gasberaad, Sandra Beckerman en Chris Garrit – de
initiatiefnemers die begin dit jaar de Fakkeltocht in stad op touw zette – organiseren
op 16 augustus een nieuwe actie. De laatste fakkeltocht was indrukwekkend, maar
er gaat in Groningen nog altijd te veel mis. Ditmaal voeren we de druk op! De actie
duurt namelijk niet één dag, maar een maand lang. We eisen een veilige en een
stressvrije leefomgeving voor alle Groningers. Ruimhartige compensatie, een ‘geen
woorden maar daden’ beleid én het zo snel mogelijk dichtdraaien van de Groninger
gaskraan zijn hiervoor nodig. Het wordt tijd dat de overheid op gaat komen voor haar
burgers. Het is tijd voor respect voor Groningen!
Waarom op 16 augustus?
Tien jaar geleden, op 16 augustus 2012, beefde de aarde in en rond het dorp
Huizinge. Groningen stond op z’n grondvesten te schudden door de zware beving
van 3.6 als gevolg van de gaswinning. Heel Nederland werd die dag ‘wakker
geschud’. Sindsdien is voor iedereen duidelijk dat het anders moet. En toch, tien jaar
later zijn de problemen door de gaswinning onverminderd groot. Daarbij zijn
bewoners niet alleen de dupe geworden van de bevingen, maar ook van een volledig
tekortschietend overheidsbeleid om de problemen in al die jaren op te lossen.
We voeren deze actie niet alleen, maar vragen zo veel mogelijk Groningers om aan
te sluiten. Gedurende de actiemaand zullen er negen bijeenkomsten in het
bevingsgebied worden georganiseerd met thema’s zoals gezondheid,
ondernemerschap in aardbevingsgebied, cultureel erfgoed, schade en versterking en
de afbouw van de gaswinning. Iedereen is welkom om aan te sluiten bij de
bijeenkomsten, en om zijn of haar ideeën en oplossingen binnen dit thema aan te
dragen. Tot slot wordt er op 16 september een actie op de Vismarkt in Groningen
georganiseerd. Gezamenlijk wordt er die dag een eisenpakket aan beleidsmakers
gepresenteerd. Zo kan Den Haag niet meer zijn ogen sluiten voor de ramp in slow
motion die zich al tien jaar lang in Groningen afspeelt.
Houd voor meer informatie onze website in de gaten. En natuurlijk delen we al het
nieuws rondom de actie ook in dit bulletin!

Commissiedebat
mijnbouw/Groningen 30 juni
Het eerstvolgende Kamerdebat over
de gaswinning Groningen is op 30
juni van 10:00 tot 14:00 uur.
Staatssecretaris Mijnbouw Hans
Vijlbrief zal die dag o.a. de
besluitvorming over de gaswinning
in het Groningenveld en een
onderdeel
binnen
de
typologieaanpak toelichten.
Het debat is live te volgen via de
website van de Tweede Kamer.

Vaststellingsbesluit
21-22
bij
Raad van State
Zoals elk jaar gaat de GBB in
beroep
tegen
het
vaststellingsbesluit. Op 5 mei is er
door
de
GBB
een
tweede
beroepschrift
ingediend
tegen
het vaststellingsbesluit en het
wijzigingsbesluit voor het gasjaar
2021/2022. Deze zal op 5 juli door
de Raad van State behandeld
worden.
Meer
achtergrondinformatie?
Kijk
dan hier op onze website.

Ontwerp-vaststellingsbesluit 2022-2023 op 24 juni gepubliceerd
In gasjaar 2022-2023 (van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023) zal de gaswinning in
de eindfase terechtkomen. Er is vanaf dan nog een beperkte gaswinning, namelijk
alleen nog de winning die nodig is om een aantal productielocaties ‘operationeel’ te
houden. In uitzonderlijke situaties, zoals verstoringen in het gassysteem, mag een

beperkt aanvullend beroep op het Groningenveld worden gedaan. Bij het vaststellen
van de hoogte en wijze van de gaswinning betrekt de staatssecretaris naast de
leveringszekerheid ook de veiligheidsrisico’s als gevolg van de gaswinning, tempo
van versterking, schadeafhandeling, gezondheidsrisico’s en gevolgen van het
afsluiten van eindafnemers van laagcalorisch gas.
Het Groningenveld op de ‘waakvlam’
Op dit moment wordt er op elf gaswinningslocaties gas gewonnen. Al deze locaties
zullen op 1 oktober over gaan op de ‘waakvlam’. De gaswinning zal verlaagd worden
naar een winningsniveau van 2,8 miljard kuub gas. Dit is de zogenaamde ‘minimum
flow’. Deze minimale hoeveelheid is nodig om de elf gaswinningslocaties
operationeel te houden. Het Groningenveld krijgt hiermee een ‘back-up’ functie. In
geval van nood kan er weer meer gas gewonnen worden. De staatssecretaris heeft
ervoor gekozen om geen van de elf gaswinningslocaties op korte termijn definitief te
sluiten. Dit vanwege de oorlog in Oekraïne en de hierdoor ontstane gastekorten in
Europa, en vanwege de vertraging van de bouw van de stikstoffabriek Zuidbroek.
Het blijft voor de staatssecretaris mogelijk om binnen het gasjaar een
wijzigingsbesluit te nemen. Dit betekent dat het winningsniveau op elk moment
aangepast kan worden.
Onzekere factoren in het ontwerp-vaststellingsbesluit
Er hangt veel af van de uitbreiding van de stikstofinstallatie Zuidbroek. De bouw loopt
helaas achter op schema. De stikstoffabriek maakt het mogelijk om hoogcalorisch
gas om te zetten naar laagcalorisch gas (Gronings gas), waardoor het de functie van
het Groningenveld deels kan vervangen. Pas wanneer de stikstofinstallatie heeft
bewezen dat die naar behoren functioneert zal de minister overgaan tot het sluiten
van de productielocaties, zo is in het ontwerp-vaststellingsbesluit te lezen. Daarnaast
staat door de oorlog in Oekraïne de Europese gasmarkt, waar Nederland ook
onderdeel van is, op z’n kop. Dit is een andere grote onzekerheidsfactor. De minister
verwacht in april 2023 een uitspraak te doen over het definitief sluiten van
gaswinningslocaties.
We zien een grote afbouw in de gaswinning in Groningen, dat is positief. Hoelang het
Groningenveld uiteindelijk nog zal worden gebruikt als ‘back-up’ blijft echter ongewis,
de GBB had graag een duidelijke einddatum hiervoor gezien. Staatssecretaris
Mijnbouw Hans Vijlbrief blijft benadrukken dat het Groningenveld alleen zal worden
ingezet bij uiterste nood, bijvoorbeeld als er door een tekort aan gas een onveilige
situatie (in Nederland óf in Europa) ontstaat, zoals het niet meer kunnen verwarmen
van ziekenhuizen.
Zienswijze
Het ontwerp-vaststellingsbesluit ligt onder meer ter inzage op gemeentehuizen in het
gebied. Klik hier voor alle online documenten over de gaswinning in Groningen die
horen bij het vaststellingsbesluit voor gasjaar 2022-2023. Er kunnen tot en met 5
augustus ‘zienswijzes’ op het ontwerp-vaststellingsbesluit ingediend worden. Voor 1
oktober neemt de staatssecretaris het definitieve vaststellingsbesluit. Daartegen is
alleen beroep mogelijk voor degenen die een ‘zienswijze’ hebben ingediend. De GBB
zal daarom zeker een zienswijze indienen, net als voorgaande jaren.

Eerste fase 'gascrisis' afgekondigd door het kabinet
Deze week heeft de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten de eerste fase van
een gascrisis afgekondigd. De eerste fase is een ‘vroegtijdige waarschuwing’. Het
Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) treedt hiermee in werking. Rusland levert
momenteel veel minder gas aan Europa dan afgesproken, waardoor het risico op

gastekorten in Europa toeneemt. Er is op dit moment geen sprake van een gastekort
in Nederland.
Wat betekent dit voor Nederland?
Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) geactiveerd
Urgente oproep besparen energie en nationaal energiebesparingsdoel
Productiebeperking kolencentrales per direct opgeheven
Tijdelijke gasbesparingsregeling grote gasverbruikers
Groningenveld zoals gepland op waakvlam; productielocaties nog niet
gesloten
Zoals je in bovenstaand bericht over het vaststellingsbesluit hebt kunnen lezen heeft
dit ook consequenties voor het Groningenveld. Door het (dreigende) gastekort kiest
staatssecretaris Vijlbrief er voor om de gaswinningslocaties nog niet definitief te
sluiten. Pas wanneer Nederland in fase 3 van een gascrisis verkeert zal de
staatssecretaris overwegen om meer gas in Groningen te winnen. De
staatssecretaris benadrukt dat dit dus alleen bij uiterste nood zal gebeuren.
Je vindt hier meer informatie over het 'bescherm- en herstelplan gas', en je vindt hier
de Kamerbrief van minister Rob Jetten.

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
Aanmelden voor het GBB Bulletin of reageren kan via:
nieuws@groninger-bodem-beweging.nl
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