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Geachte mevrouw Jong en mevrouw Langebeek, 

 

Dank voor uw brief waarin u aangeeft zich zorgen te maken over de 

betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties bij de gasproblematiek in 

Groningen. Er is hierover telefonisch contact met u geweest, maar ik hecht eraan 

u ook schriftelijk te antwoorden.  

 

Ik wil graag onderstrepen dat ik grote waarde hecht aan de bijdrage van de 

maatschappelijke organisaties die verenigd zijn in het Gasberaad en de Groninger 

Bodembeweging in het debat en de oplossingen over de drie grote uitdagingen 

waarvoor wij in Groningen staan: de schade-afhandeling, de versterkingsopgave 

en het toekomstperspectief.   

 

De maatschappelijke organisaties zijn daarin op diverse wijzen betrokken. We zijn 

snel na het aantreden van het nieuwe kabinet gestart met een bestuurlijke tafel 

en diverse deeltafels. Bij al deze tafels hebben de maatschappelijke organisaties 

waardevolle inbreng geleverd. De deeltafels zijn dit voorjaar geëindigd met een 

advies aan de bestuurlijke tafel. Bij de bestuurlijke overleggen die sindsdien zijn 

gevoerd, zijn de maatschappelijke organisaties als adviseur betrokken, meest 

recent nog op 20 september jl. Verder adviseren de maatschappelijke organisaties 

de NCG via de maatschappelijke stuurgroep over de uitvoering van het MJP.  

 

De afgelopen maanden is er veel veranderd. De schadeafwikkeling werd naar het 

publieke domein overgeheveld, het kabinet heeft besloten de gaswinning in 

Groningen uiterlijk in 2030 te beëindigen, er is een interim-directeur voor de NCG 

aangesteld en de Mijnraad heeft advies uitgebracht over de gevolgen van het 

gaswinningsbesluit op de versterkingsoperatie. Dit alles is ook van invloed 

geweest op het overleg tussen de diverse overheden (Rijk, provincie, gemeenten) 

en de maatschappelijke organisaties. Ik ben het met u eens dat het overleg met 

de maatschappelijke organisaties ook in deze nieuwe werkelijkheid van groot 

belang is.  

 

Voor de komende tijd ligt de nadruk voor de versterkingsaanpak op het uitwerken 

van het plan van aanpak om de versterking volgens het Mijnraadadvies te 

realiseren, en de uitwerking van het governancemodel. Op 5 oktober jl. is het 

Nationaal Programma door diverse bestuurders van Rijk en regio ondertekend. De 
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komende tijd werkt de regio samen met alle betrokken partijen aan de verdere 

uitwerking en invulling. De belangrijkste doelstellingen bij schade zijn de 

afhandeling van de oude schadegevallen, het doorvoeren van het wetsvoorstel 

Instituut Mijnbouwschade en de versnelling van de afhandeling van 

schademeldingen. Het is zowel de intentie van de regio als mijn intentie u bij deze 

diverse deeltrajecten aangesloten te houden en te betrekken - naast uw adviesrol 

bij het bestuurlijk overleg en de maatschappelijke stuurgroep. Vanuit het 

ministerie zal in deze context samen met de regio snel het initiatief worden 

genomen om met het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging om de tafel te 

zitten. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar een 

betekenisvolle en constructieve samenwerking in de uitdagingen waar we de 

komende tijd nog voor staan in dit dossier.  

 

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de vaste commissie voor Economische 

Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 


