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Hooggeachte heer Vijlbrief, 

 

Op 20 juni 2022 informeerde u de Tweede Kamer over verdere vertraging van de 

ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek. Gas Transport 

Services B.V. (verder: GTS) adviseerde u de gaswinning uit het Groningen-

gasveld te verhogen om de leveringszekerheid in het huidige gasjaar te borgen en 

zeker te stellen dat de gasopslagen conform de EU verordening minimaal voor 

80% worden gevuld voor het komend gasjaar. U kondigde aan het winningsniveau 

opnieuw vast te stellen.1 

 

Staatstoezicht op de Mijnen (verder: SodM) begrijpt dat het wijzigingsbesluit zal 

bestaan uit het loslaten van de graaddagenformule en het vaststellen van het 

winningsniveau op 4,5 miljard Nm3. Deze hoeveelheid is niet langer afhankelijk 

van de temperatuur. Dit geeft de mogelijkheid om ongeveer 0,3-0,5 miljard Nm3  

méér te winnen uit het Groningen-gasveld dan minimaal noodzakelijk is voor de 

leveringszekerheid in het huidige gasjaar, ten behoeve van de leveringszekerheid 

voor het komend gasjaar. U vroeg mij hoe deze keuze zich verhoudt tot het 

advies van SodM van 17 maart 2022 op het vorige wijzigingsbesluit. 

 

Beoordeling en advies 

Bij de beoordeling van de veiligheid ten gevolge van de gaswinning uit het 

Groningen-gasveld, kijkt SodM naar de veiligheid van gebouwen als gevolg van de 

verwachte bodembeweging, naar de gevolgen van de gaswinning voor de 

gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Groningen en de afhandeling 

van de schade. In mijn advies op het vorige wijzigingsbesluit2 en in de recent door 

SodM gepubliceerde voortgangrapportage3 licht ik de drie onderdelen uitgebreider 

toe. In de onderstaande beoordeling geef ik aan of ten opzichte van mijn advies in 

maart van dit jaar, aanvullende berekeningen en/of advies voor dit nieuwe 

wijzigingsbesluit noodzakelijk zijn.  

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/20/besluitvorming-

gaswinning-groningenveld. 
2 https://www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-

groningen/documenten/brieven/2022/03/22/advies-sodm-tijdelijke-maatregel-groningen. 
3 https://www.sodm.nl/sectoren/gaswinning-

groningen/documenten/rapporten/2022/06/23/voortgang-van-de-versterkingsopgave-en-

de-afbouw-van-de-gaswinning--21-22. 
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Het wijzigingsbesluit zoals hiervoor beschreven betekent een verhoging  ten 

opzichte van de eerder vastgestelde 4,5 miljard Nm3 bij een gemiddeld 

temperatuurscenario. Als gevolg van het warme temperatuurverloop tot nu toe dit 

gasjaar mag er op basis van het nu geldende besluit dus minder gewonnen 

worden dan 4,5 miljard Nm3. Het verschil in volume tussen het huidige en het 

voorgenomen besluit zal gebruikt worden om de gasopslagen extra te vullen.  

 

Het voorgenomen winningsniveau van 4,5 miljard Nm3 komt overeen met het 

winningsniveau waarover SodM in maart van dit jaar heeft geadviseerd. 

Aanvullende berekeningen of adviezen zijn op dit moment dan ook niet nodig. Met 

de voorgenomen wijziging verandert het risico ten opzichte van het scenario 

waarover SodM op 22 maart 2022 al adviseerde niet. Het winningsniveau blijft op 

een niveau waarbij de drukvereffening in het veld, en niet de productie van gas, 

de dominante factor is voor bodembeweging. Met het loslaten van de 

graaddagenformule voorkomt u daarbij dat tijdens het huidige gasjaar meer dan 

4,5 miljard Nm3  gewonnen wordt in het geval van een kouder dan gemiddeld 

temperatuurverloop. 

 

Deze beperkte, maar wel tweede wijziging in het lopende gasjaar illustreert dat 

het Groningen-gasveld nog steeds cruciaal is voor de leveringszekerheid en dat de 

vertraging van de stikstoffabriek, naast de andere door u genoemde factoren, 

hieraan bijdraagt. De vraag die voorligt is of alle andere maatregelen zijn 

genomen die extra inzet van het Groningen-gasveld kunnen voorkomen. Voor dit 

nieuwe wijzigingsbesluit adviseer ik u om een transparante afweging te maken 

tussen de belangen van veiligheid en leveringszekerheid en helder te 

communiceren over uw keuze. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 
  

Inspecteur-generaal der Mijnen 




