
            

MOTIE   In te vullen door de voorzitter

Titel motie : Status Aparte voor Groningen
Datum PS : woensdag 12 januari 2022
Onderwerp : Mogelijke verhoging gaswinning Groningerveld

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op 12 januari 2022;

Constaterende dat:
• In een brief aan de Tweede Kamer door de minister van EZK is gemeld dat er in 2022 waarschijnlijk 

7,6 miljard kubieke meter gas gewonnen moet worden uit het Groninger veld.
• Dit twee keer meer is dan afgesproken.
• De leveringsafspraken met Duitsland als een van de oorzaken wordt genoemd.
• De landelijke overheid tien jaar de tijd heeft gehad om gastekorten te voorkomen en daarmee 

leveringszekerheid te garanderen en daarmee de verlaagde productie op te vangen.

Overwegende dat:
• Het kabinet met dit besluit de veiligheid van Groningers niet op één zet.
• Dit besluit niet bijdraagt aan het door de rijksoverheid en politiek Den Haag toegezegde herstel 

van vertrouwen.
• Er duidelijke toezeggingen zijn gedaan en afspraken zijn gemaakt over het afbouwen van de 

gaswinning.
• De versterkingsoperatie, die de veiligheid van onze inwoners, woningen en gebouwen moet 

vergroten, tot op heden niet adequaat wordt uitgevoerd.
• Het aanvragen van de subsidieregeling voor woningverbetering is uitgelopen op een loterij.
• Het vertrouwen in de landelijke overheid en politiek Den Haag is gezakt tot het diepste punt.
• Politiek Den Haag haar eigen toezeggingen, maar vooral de getroffenen niet respecteert.
• De opbrengsten en winsten van de gaswinning nauwelijks in de winningsregio zijn geïnvesteerd.

Van mening zijnde dat:
 Groningen een ‘Status Aparte’ verdient.

Spreekt uit dat:

 Dat er bij het kabinet wordt afgedwongen dat het haar beloftes aan Groningen nakomt.
 Dat alle mogelijke opbrengsten en winsten van de verhoogde aardgaswinning per direct naar 

direct getroffenen gebied en de regio moet gaan en niet naar “Den Haag” zonder overbodige 
en vertragende bureaucratie.
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 Een extra bedrag van één miljard beschikbaar te stellen, via de gemeenten, aan de 
gedupeerden zonder overbodige en vertragende bureaucratie voor het direct oplossen van 
alle schrijnende gevallen.

Verzoekt het college 
Dit standpunt over te brengen bij de Minister van EZK

En gaat over tot de orde van de dag.
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