Raad van State: gaskraan Groningen hoeft niet
per direct verder dicht
De Raad van State ziet geen reden om de gaswinning in Groningen per direct te beperken of
stil te leggen. Dat blijkt uit een uitspraak van deze donderdag. Twee particulieren hadden in
een spoedzitting geëist dat de gaskraan sneller wordt dichtgedraaid dan het kabinet van plan
is.
Volgens de hoogste bestuursrechter is “aannemelijk” dat het terugschroeven van de
gaswinning bijdraagt aan een beperking van de veiligheidsrisico’s in Groningen. Maar die
risico’s moeten wel worden “beoordeeld in het licht van het door het kabinetsbesluit geboden
perspectief van geleidelijke afbouw en beëindiging in 2030 van de gaswinning”. Bovendien
zou een heel snelle beperking van de productie tot 12 miljard kubieke meter of minder niet
meteen leiden tot een lagere seismische dreiging.
Daarnaast, zo stelt de Raad van State, moet het beperken van de veiligheidsrisico’s worden
afgewogen tegen het belang van leveringszekerheid. Een te abrupte stop op de gaswinning
zou kunnen betekenen dat huishoudens en bedrijven mogelijk nog dit jaar te weinig gas van
Groningen-kwaliteit geleverd krijgen. Immers, er zijn op zo’n korte termijn onvoldoende
alternatieven voor handen. “De conclusie is dat de gevraagde voorzieningen zullen worden
afgewezen”, aldus de rechter deze donderdag.
De spoedzitting was aangevraagd door twee inwoners van de provincie Groningen, Nette
Kruzenga en Johannes Bos. Formeel maakten zij bezwaar tegen het instemmingsbesluit van
minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) voor het lopende gasjaar.
Daarin is bepaald dat de NAM 19,4 miljard kuub uit het Groningen-veld mag produceren.
Volgens de bezwaarmakers is dat slechts een klein beetje minder dan de 21,6 miljard van een
jaar eerder.
“Het beeld dat door de minister geschetst wordt als zou er sprake zijn van minimalisatie van
de gaswinning […] klopt totaal niet”, zo betoogde Kruzenga twee weken geleden. “In
werkelijkheid is er geen sprake van een vermindering.” Het argument van de minister dat een
snellere teruggang leidt tot problemen met de leveringszekerheid, overgenomen door de Raad
van State, vindt zij weinig overtuigend. “Er worden zeer grote hoeveelheden laagcalorisch
aardgas verkwanseld voor het maken van zeer laagwaardige industrieproductie”, aldus
Kruzenga.
De Raad van State heeft verder mee laten wegen dat er in de tweede helft een
bodemprocedure over het instemmingsbesluit op de rol staat. De provincie Groningen, een
groot aantal gemeenten en andere partijen zullen tijdens een meer uitgebreide procedure
eveneens proberen de rechter te overtuigen van het ongelijk van Wiebes.

