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Op 9 mei 2022 heeft u de Kamer geïnformeerd over het bericht van Gasunie Transport Services (GTS) 
over opnieuw een vertraging in de bouw van de stikstoffabriek Zuidbroek en daarmee hun advies aan u 
om weer extra gas uit het Groningenveld te winnen. N.a.v. hiervan heeft de provincie Groningen, op 31 
mei namens de bestuurders van de aardbevingsregio Groningen hierop per brief u reactie gestuurd. In 
aanvulling hierop willen wij u door middel van deze brief laten weten dat wij de inhoud van deze brief 
onderschrijven en dat u daarmee deze brief mede namens ons geschreven kunt beschouwen.    
 
In de gemeente Tynaarlo als zowel in onze buurgemeente Aa en Hunze ondervinden inwoners ook 
problemen en schade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld. Een door GTS aangegeven 
benodigde verhoging van 1,2 miljard Nm3 ten opzichte van het huidige gaswinningsbesluit raakt daarmee 
ook de inwoners van onze gemeenten. In het belang van de inwoners, onderschrijven we het standpunt 
van Groningen dat het nodig is om eerst grondig onderzoek te doen en dat een verhoging van 
gaswinning uit het Groningenveld van tafel moet. 
 
Wij vertrouwen erop dat u in uw gesprekken met GTS de verhoging van tafel weet te krijgen en dat het 
Groningenveld eind 2023 nog steeds definitief sluit. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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