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Geachte staatssecretaris Vijlbrief, 

IBAN rekeningnummer: NL71 BNGH 028.50.79.069 

In afschrift aan: Eerste kamer, Tweede kamer en Provincie Groningen. 
 

 

Naar aanleiding van de Kamerbrief van minister Blok, van 6 januari 2022 over de mogelijke 

verhoging van de gaswinning, in het Groningenveld voor het gas jaar 2021-2022, heeft de provincie 

Groningen, op 7 januari jl. namens de bestuurders van de aardbevingsregio Groningen, hierop per 

brief een reactie naar minister Blok gestuurd. In aanvulling hierop, willen wij (colleges van de 

gemeente Aa en Hunze, gemeente Tynaarlo, gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe) 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.    

Het besluit van de mogelijke verhoging van de gaswinning, in het Groningenveld raakt namelijk ook 

de inwoners van Noord-Drenthe. Ook zij ondervinden problemen en schade, als gevolg van de 

gaswinning uit het Groningenveld. Wij willen dan ook benadrukken, dat er gewaakt moet worden 

voor een verschil en daarmee een tweedeling tussen Groningen en Drenthe, als het gaat om 

regelingen voor schadeafhandeling, als gevolg van schade door gaswinning in het Groningerveld. 

Verschil hierin leidt tot onduidelijkheid, onrust en aantasting van het vertrouwen, onder de inwoners 

van Noord Drenthe. 

Tenslotte willen wij u nog van harte feliciteren, met uw benoeming tot staatssecretaris Mijnbouw en 

willen u graag uitnodigen, om op korte termijn met ons in gesprek te gaan, om de problematiek m.b.t. 

mijnbouw in Drenthe te bespreken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens burgemeester M.J.F.J Thijssen van Tynaarlo), burgemeester K. Smid van Noordenveld en  

gedeputeerde T. Stelpstra van de provincie Drenthe,  

 

 

 

burgemeester A.W. Hiemstra 
Gemeente Aa en Hunze 
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