
Amendement 
 

Hoofdstuk 4.5 ; Naar een economie en energievoorziening van de 21ste eeuw: 
duurzaam en circulair [blz 28] 
 
Bullet 17:  Gaswinning in Groningen 
 
De gaswinning in Groningen is in de afgelopen kabinetsperiode voor het eerst significant 
teruggebracht om recht te doen aan de veiligheid in het gebied. Wij willen dat de gaswinning 
in de komende tijd zo snel mogelijk zo ver mogelijk wordt teruggebracht, door de 
alternatieven voor het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn volledig te 
gebruiken en door de export af te bouwen. Wij willen een onafhankelijk toezicht op de 
gaswinning. 
 
Wijzigen in; 
 
De gaswinning in Groningen is in de afgelopen kabinetsperiode voor het eerst significant 
teruggebracht om recht te doen aan de veiligheid in het gebied. Wij willen dat de gaswinning 
in de komende vijf jaar stapsgewijs zo ver mogelijk wordt teruggebracht, door de 
alternatieven voor het in Nederland benodigde laagcalorische gas die er zijn volledig te 
gebruiken en door de export af te bouwen. Wij willen een onafhankelijk toezicht op de 
gaswinning. 
 
 
Motivatie. 
Dat de gaswinning in de komende tijd zo snel mogelijk zo ver mogelijk wordt teruggebracht is 
mooi maar te vrijblijvend en geeft geen duidelijkheid naar de inwoners op de korte termijn. 
Om de nodigde rust, perspectief en vertrouwen aan de Groningers te bieden is een 
aanscherping op dit punt noodzakelijk. Wij willen dat in jaarschijven wordt aangeven welk 
productieniveau in welk jaar mag worden gewonnen, dat er een versnelling moet komen de 
energietransitie meer gestalte te geven. Dat we af willen van onze gasverslaving. Op deze 
wijze geef je de Groningers perspectief; perspectief waar ze recht op hebben na alle ellende 
van de afgelopen jaren en heden. Het onlangs vastgestelde gaswinningsbesluit van 24 miljard 
kubiek meter voor vijf jaar met een evaluatiemoment na een jaar stuit op veel verzet in de 
regio, dat moet van tafel. Met dit wijzigingsvoorstel willen wij tevens voorkomen dat de 
jaarlijkse getallen bingo in de 2e Kamer blijft bestaan.   
 


