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Onderwerp: Proces advisering inzake vaststelling van een operationele
strategie en het capaciteitsafbouwplan voor het Groningenveld voor
het gasjaar 2021-2022
In aanloop op de advisering op het vaststellingsbesluit en capaciteitsafbouw inzake het
Groningen-veld voor het gasjaar 2021-2022, brengt de Mijnraad graag het volgende
onder uw aandacht.
Door de minister zal binnenkort het proces starten om voor het gasjaar 2021-2022
een operationele strategie van het Groningenveld vast te stellen. De Nederlandse
Aardolie Maatschappij B.V. stelt op verzoek van de Minister van EZK, met
inachtneming van de raming en gelet op het belang van het minimaliseren van de
inzet van het Groningenveld en op het minimaliseren van de verwachte
bodembeweging, één of meerdere operationele strategieën voor over de inzet van het
Groningenveld.
Voor de raming voor de toekomstige gasbehoefte, vraagt de Minister van EZK Gasunie
Transport Services B.V. (hierna: GTS) om informatie over de te verwachten
hoeveelheid af te nemen aardgas door eindafnemers. Bij het antwoorden van de vraag
hoeveel aardgas noodzakelijk wordt geacht in het volgend gasjaar, wordt ook in beeld
gebracht hoeveel gas er buiten het Groningerveld beschikbaar is.
Verwijzend naar het Mijnraadadvies ‘operationele strategie Groningenveld gasjaar
2020-2021’, MIJR/ 20148428 van 19 mei 2020, zou de Mijnraad het ministerie van
EZK willen verzoeken in haar uitvraag aan GTS, GTS te vragen om een aantal
scenario's met verschillende mate van zeker- en onzekerheden over de hoeveelheid
beschikbaar aardgas uit het buitenland mee te nemen. Deze scenario's met
bijbehorende onzekerheden zouden, wat de Mijnraad betreft, onderdeel moeten zijn
van het proces om te komen tot de vaststelling van de operationele strategie van het
Groningenveld voor het gasjaar 2021-2022.
De Mijnraad is uiteraard bereid deze brief toe te lichten.
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Bijlage 1
Vaststelling van een operationele strategie Groningen-veld
De belangrijkste aandachtspunten uit het advies van de Mijnraad over
vaststellingsbesluit Groningenveld 2020-2021, MIJR/ 20148428, van 19 mei 2020
voor het vaststellingsbesluit en daarna zijn in de ogen van de Mijnraad zijn nog
steeds actueel:
Door de verminderde gaswinning uit het Groningenveld wordt de seismiciteit
vooral bepaald door gaswinning uit het verleden, de voorliggende keuze tussen
operationele strategieën in het vaststellingsbesluit zal de locatie en zwaarte van
aardbevingen zeer beperkt beïnvloeden.
Voor de veiligheid is het veel belangrijker gebouwen daadwerkelijk te versterken
en dat in de goede volgorde te doen.
In de modellenketen voor de dreiging-en-risicoanalyse is nog altijd verbetering
mogelijk; met name de raming voor de toekomstige gasvraag ontbeert een
gedegen probabilistische benadering.
Besluitvorming en communicatie over de wijze waarop de capaciteitsfunctie van
het Groningenveld afgebouwd kan worden, wordt steeds belangrijker, waarbij
tevens de rol van de gasopslag Norg integraal meegenomen moet worden.
De Mijnraad heeft begrepen dat voor dit laatste onderwerp – het capaciteitsafbouwplan
– zeer binnenkort een adviesaanvraag zal volgen.

Capaciteitafbouwplan
De belangrijkste aandachtspunten uit het Mijnraad-advies over sluiting
productielocaties en minimum flow Groningenveld, MIJR/ 20192588, van 16 juli 2020
zijn in de ogen van de Mijnraad nog steeds van toepassing:
De Mijnraad adviseert de Minister om bij besluiten voor het Groningenveld na te
gaan:
o welk niveau van leveringszekerheid wordt gehaald als het voorgenomen
besluit voor het Groningenveld daadwerkelijk wordt genomen;
o welke alternatieven buiten het Groningenveld indien nodig de leveringszekerheid zouden kunnen vergroten;
o als het gewenste niveau van leveringszekerheid niet gehaald wordt: of
inzet van het Groningenveld tegen die achtergrond gerechtvaardigd zou
zijn
Bij besluitvorming zonder het bovenstaande, adviseert de Mijnraad gaswinning
uit Groningenveld zoals gepland af te bouwen, maar niet onomkeerbaar te
beëindigen.
Voor de minimum flow adviseert de Mijnraad dat het scenario waarbij de hele
capaciteit meteen beschikbaar is gedurende de maanden november-april met
hoge betrouwbaarheid de voorkeur verdient om het risico van maatschappelijke
ontwrichting het hoofd te bieden. Dit betekent een minimum flow van 2,4 bcm in
2022 tot 1,5 bcm in 2026.
Bij toepassing van een minimumflowscenario adviseert de Mijnraad om, in geval
van een beroep op Groningen, de clusters in het midden en noorden van het veld
te gebruiken teneinde het drukverschil met het zuiden niet verder te laten oplopen en mogelijk versneld te reduceren. Dit zal een (nog te bepalen) invloed
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hebben op het na-ijleffect op mogelijke bevingen na beëindiging van de bulkproductie en daarmee op de veiligheid en het optreden van schade.
Ten slotte adviseert de Mijnraad de Minister van EZK dit alles zorgvuldig te
communiceren, richting het hele land, maar in het bijzonder richting Groningen,
zeker als de langverwachte sluiting van het Groningenveld minder onomkeerbaar
kan zijn dan eerder gedacht.
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