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Onderwerp : Advies operationele strategie G ron i ngengasveld 201 g-2O20

Geachte heer Wiebes,

Op 27 maart 2019 ontvingen wij uw verzoek om advies voor uw vaststellingsbesluit voor
de operationele strategie voor het Groningengasveld voor 2019-2020. U verzocht ons
een voorkeur voor een operationele strategie kenbaar te maken, gebaseerd op onze
kennis van de regionale situatie. ln de bijlage treft u ons advies aan. Dit advies is geza-
menlijk opgesteld door de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld en wij
dienen dit mede in namens de Burgemeester en wethouders van die gemeenten.

wij constateren dat de gaswinning uit het Groningenveld gestaag daalt. Uw inspan-
ningen enerzijds om de vraag naar Groningengas te beperken en anderzijds om aan
die vraag op alternatieve wijze te voldoen, werpen hun vruchten af. Met de daling van
de gasproductie daalt ook de seismische dreiging in Groningen. En daarmee indirect
ook de mogelijke gevolgen in met name Noord-Drenthe. Wijvinden deze ontwikkelingen
een goede zaak en verwachten dat de dalende lijn van de gaswinning en de mogelijke
gevolgen voor inwoners doorgezet blijft worden. Tegelijk blijven wij aandringen op een
spoedige, ruimhartige afhandeling van de schade in het gehele betroffen gebied.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
mede namens Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Noordenveld en
Tynaarlo,

het vaststellingsbesluit operationele strategie Groningen
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Afschrift aan:
- Provinciale Staten van Drenthe
- het college van Burgemeester en Wethouders van Aa en Hunze,
- Postbus 93, 9460 AB Gieten
- het college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo,
- Postbus 5, 9480 AA Vries
- het college van Burgemeester en Wethouders van Noordenveld,
- Postbus 109, 9300 AC Roden



Bijlage I

Advies voor het vaststellingsbesluit operationele strategie Groningen gasjaar
2019-2020

1. Operationele strategie
Wijadviseren u:

- in uw besluit vast te leggen dat de NAM de vereiste hoeveelheid Groningengas wint
volgens operationele strategie 1;

- in geval u besluit tot het inzetten van operationele strategie 2 inzichtelijk te maken
wat hiervan de mogelijke gevolgen voor Noord-Drenthe kunnen zijn.

Toelichting

Uit de ons ter beschikking gestelde informatie blijkt, dat operationele strategie 1 een la-
gere seismische dreiging met zich meebrengt voor Zuidwest Groningen dan operatio-
nele strategie 2. Seismiciteit in Zuidwest-Groningen kan effect hebben in Noord-Drenthe.
Met operationele strategie 1 is de kans dat dit gebeurt kleiner. Hiermee wordt het afwen-
telen van risico's van Groningen naar Drenthe vermeden. Daarnaast scoort operationele
strategie 1 ook beter op andere punten, zoals het aantal overschrijdingen van de pro-

ductiefluctuaties en de uitvoerbaarheid in relatie tot de huidige gaswinningsstrategie.

2. Schadeafhandeling
Wijadviseren u:

- de schade als gevolg van bevingen in het Groningengasveld voortvarend af te han-
delen in zowel Groningen als het effectgebied in Drenthe.

Toelichting

Nog steeds is niet alle schade als gevolg van bevingen in het Groningenveld vergoed.
De kans op nieuwe bevingen en daarbij behorende (substantiële) schade is nog steeds
niet uitgesloten. Het is in het kader van bestaande en mogelijke nieuwe schade van
groot belang dat de schadeafhandeling vlotter verloopt dan nu het geval is, zodat de in-
woners tenminste op dat punt zoveel mogelijk ontlast worden.




