
Motie Klimaatakkoord: Afbouw bestaande olie- en gaswinning op land en beperken 
gaswinning bij aardwarmte

Aan: De Algemene Vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in vergadering 
bijeen op 29 november 2019

Constaterende dat:
* Het rijk de gaswinning uit het Groninger gasveld vanaf 2022 wil reduceren naar nul;
* Het rijk de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouw vanaf 1 juli 2018 heeft geschrapt;
* Het rijk, provincies, waterschappen en gemeenten in het Interbestuurlijk Programma 2018 

afspraken hebben gemaakt over het maken van warmteplannen voor het uitfaseren van aardgas 
als warmtebron voor de gebouwde omgeving;

* Het rijk stel dat hiermee de winning uit kleine velden in de afbouwfase is beland;
* De mijnbouwwet in essentie een economische wet is gericht op het planmatig en economisch 

uitnutten van de ondergrond.

Overwegende dat:
* Het Klimaatakkoord zich richt op het vergroten van het aandeel duurzame energie en CO2 

reductie;
» Het Klimaatakkoord een regierol voor gemeenten ziet bij het aardgasvrij maken van de 

gebouwde omgeving en bij het realiseren van hernieuwbare elektriciteitsproductie op land;
* Regionale afspraken hierover in de regionale energie strategie worden vastgelegd;
* Het niet aan bewoners uit te leggen is dat zij hun woningen aardgasvrij dienen te maken terwijl 

de gaswinning in kleine velden op land doorgaat en er zelfs nieuwe gaswinnings(installaties) op 
land in gebruik worden genomen;

* Gaswinning bestaande problemen ten gevolge van bodemdaling in meerdere gemeenten 
verergert en nieuwe problemen oplevert ten gevolge van het risico op trillingschade, 
bodemverontreiniging en (grond)waterverontreiniging;

* Gemeenten het Kabinetsbeleid om de bestaande gaswinning in Groningen en uit kleine velden 
af te bouwen steunen;

* Aardwarmte een belangrijke rol kan gaan spelen bij het aardgasvrij maken van de gebouwde 
omgeving en dat bij de winning hiervan aardgas en schaliegas vrij kunnen komen;

» Aardwarmte een vorm van mijnbouw is met alle risico’s op bodemtrillingen, 
bodemverontreiniging en (grond)waterverontreiniging van dien.

Verzoekt het VNG-congres om uit te spreken dat:
de RESsen bedoelt zijn voor het maken van afspraken over de transitie naar het toekomstige 
C02-arme energiesysteem en dat hierin daarom geen plaats is voor afspraken over winning van 
olie en aardgas op land.

En om bij het Rijk te bepleiten om:
- af te zien van het in productie nemen van nieuwe olie- en gaswinning(sinstallaties) op land, het 

in productie nemen van nog niet ontgonnen olie- en gasvelden en het opnieuw in productie 
nemen van eerder gesloten olie- en gasvelden op land;

- winning uit bestaande olie- en gasvelden op land waar mogelijk versneld af te bouwen, zoals 
dat ook in Groningen gebeurd,



- daar waar nog wel gas wordt gewonnen uit kleine velden op land ruimere mogelijkheden te 
bieden om risico’s in te dammen dan wel waarborgen te bieden voor het opheffen en 
compenseren van lasten;

- de mijnbouwwet om te vormen in de geest van de Omgevingswet, waarbij een integrale 
afweging van omgevingsbelangen voorop staat;

- de hoeveelheid vrijkomend en gewonnen aard- en schaliegas bij winning van aardwarmte 
zoveel mogelijk moet worden beperkt en geen (neven)doel van exploitatie mag worden.

En verzoekt het VNG-bestuur om het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief over het 
standpunt van de VNG leden en de ínhoud van deze motie te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag. -
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