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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen over zienswijze voor 
het ontwerp-vaststellingsbesluit van het gasjaar 2019-2020 

 

 
1. Samenvatting 
Op 17 juni 2019 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn ontwerp-
vaststellingsbesluit gepubliceerd voor het gasjaar 2019-2020. Bij dit ontwerp heeft hij een brief 
gevoegd aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft welke verkenningen hij gaat doen om de 
winning voor het gasjaar 2019-2020 zo dicht mogelijk bij 12 mld m3 te krijgen en welke risico's 
eraan verbonden zijn wanneer hij het winningsniveau lager dan het niveau van leveringszekerheid 
vaststelt. Het definitieve resultaat van zijn verkenningen zal hij opnemen in het definitieve 
vaststellingsbesluit die hij op 1 oktober 2019 zal publiceren.  
Zolang a) er nog geen duidelijkheid bestaat over de hoogte van de winning, b) voor onze inwoners 
de effecten van de afspraken over schade-afhandeling en versterking nog niet zichtbaar zijn en c) 
wij van mening zijn dat de minister de belangen van onze inwoners onvoldoende transparant heeft 
meegewogen, hebben wij besloten samen met de regio een zienswijze op het ontwerp in te dienen. 
Wij zullen onze zienswijze, indien nodig, aanvullen of aanscherpen op grond van de uitspraak van 
de Raad van State van 3 juli 2019. Hiertoe bestuderen wij de uitspraak nog. In deze voordracht 
stellen wij uw Staten voor om onze zienswijze en de eventuele aanvulling hierop, te ondersteunen 
en samen met ons in te dienen zoals ook voorgaande jaren is gebeurd. 

 
2. Doel en wettelijke grondslag 
Op het vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2019-2020 is de openbare voorbereidingsprocedure op 
grond van afdeling 3.4 Awb van toepassing. Dit betekent dat een zienswijze op het ontwerp-
vaststellingsbesluit kan worden ingediend. Indien u besluit om een zienswijze in te dienen kunt u, in 
het vervolg van het proces ook desgewenst beroep bij de Raad van State aantekenen tegen het 
definitieve besluit. Indien geen zienswijze wordt ingediend is een beroepsgang uitgesloten. Een 
zienswijze kunt u als gezamenlijke Staten zelfstandig indienen of samen met ons college. 
 
3. Procesbeschrijving en planning 
In de Statencommissie van 26 juni 2019 heeft u ons college input meegegeven voor onze 
zienswijze op het ontwerp-vaststellingsbesluit. Wij hebben deze input in onze zienswijze verwerkt.   
Indien u in uw vergadering van 10 juli 2019 besluit om zich bij onze zienswijze aan te sluiten zullen 
wij deze mede namens uw Staten bij de minister indienen. Mocht u zelfstandig een zienswijze in 
willen dienen dan dient u dat vóór 5 augustus 2019 zelf bij de minister te doen. 
 
4. Begroting 
Aan het indienen van een zienswijze zijn geen (juridische) kosten verbonden.  
  
5. Inspraak/participatie 
Wij voeren het proces rondom de winning voor het gasjaar 2019-2020 in nauwe afstemming met 
de regio. U heeft ons in de commissievergadering van 26 juni jl. opgeroepen te komen tot een 
eensluidende zienswijze vanuit de regio aan de minister. Hieraan hebben wij gehoor gegeven door 
onze bijgevoegde zienswijze wederom in nauw overleg met de regio tot stand te brengen. De 
zienswijze zal in alle colleges en besturen worden vastgesteld zodat wij als regio wederom een 
krachtig signaal aan de minister afgeven. 
Voorafgaand aan deze zienswijze hebben wij in mei jl. ook al een eensluidend advies vanuit de 
regio aan de minister afgegeven.  
 
6. Nadere toelichting 
In zijn ontwerp-vaststellingsbesluit gaat de minister nog uit van het door Gasunie Transport Service 
(GTS) geadviseerde winningsniveau van 15,9 mld m3. Dit niveau zal hij in zijn definitieve besluit 
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van 1 oktober 2019 aanpassen aan de hand van de verrichte verkenningen. Wij hebben samen 
met de regio in ons advies aan de minister op 7 mei jl. geadviseerd om, zolang de versterking en 
de schadeafhandeling niet op orde zijn, het winningsniveau voor het gasjaar 2019-2020 lager vast 
te stellen dan het niveau dat door GTS is geadviseerd. SodM heeft naar aanleiding van de beving 
bij Westerwijtwerd aan de minister geadviseerd om de winning voor het komende gasjaar terug te 
brengen naar 12 mld m3. Wij onderschrijven dit advies in het belang van de veiligheid van 
Groningen en willen dat het niveau zo spoedig mogelijk naar nul gaat. 
Ook is op dit moment het effect nog niet zichtbaar voor onze inwoners van de afspraken die zijn 
gemaakt over de versnelling van de schade-afhandeling en versterking en vinden wij dat de 
minister de belangen van de inwoners onvoldoende transparant in zijn ontwerpbesluit heeft 
meegewogen.  
Nu de minister in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit nog niet aangeeft hoe hoog de winning exact 
wordt en wij nog tekortkomingen constateren in zijn afwegingen hebben wij besloten een 
zienswijze op het ontwerp in te dienen. 
 
Op 3 juli 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het beroep dat wij samen met uw 
Staten en de regio hebben aangetekend tegen in het instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018-
2019. De Raad heeft het instemmingsbesluit van de minister vernietigd en uitgesproken dat in het 
besluit voor het gasjaar 2019-2020 duidelijker gemotiveerd een aangetoond moet worden hoe de 
winning zo snel mogelijk naar nul gaat. De Raad geeft aan dat het veiligheidsbelang en de 
schadeafhandeling van de Groningers zwaar meegewogen moeten worden. Wij ervaren deze 
uitspraak als een steun in de rug en zullen de uitspraak nader bestuderen om te beoordelen in 
hoeverre onze zienswijze hierop nog aangevuld of aangescherpt moet worden. Wij doen deze 
beoordeling eveneens in samenspraak met de regio en zullen, indien nodig, ook samen met de 
regio voor 6 augustus 2019 een aanvulling op onze zienswijze indienen. Wij zullen u over deze 
eventuele aanvulling informeren. 
 
7. Voorstel 
Wij stellen u voor het in ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit vast te stellen en hiermee 
onze zienswijze te ondersteunen en deze samen met ons college, eventueel met een aanvulling 
hierop, bij de minister in te dienen. 
 
Groningen, 9 juli 2019. 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 
 
 F.J. Paas , voorzitter. 
 
 
 
 J. Schrikkenma , locosecretaris. 
 
 
 
Behandeld door : A.C. Roggen     
Telefoonnummer : 050-316 4872 
e-mail                 : a.c.roggen@provinciegroningen.nl 
 
Bijlagen bij de voordracht 
  
Geen 
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Nr.   
 
 

Provinciale Staten van Groningen: 
 
 
 

 
Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 juli 2019, nr. 2019-054063, PPM; 
 
Gelet op 
- artikel 34 lid 3 Mw en hoofdstuk 8 Awb; 
 
 
 Besluiten: 
 
 
De zienswijze van Gedeputeerde Staten te ondersteunen en deze samen met het college, indien 
nodig met een aanvulling, in te dienen bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. 
 
Groningen,  
 
 Provinciale Staten voornoemd: 
 
 
 
                                                  , voorzitter. 
 
 
 
                                                   , griffier. 
 
 
 
Bijlagen bij het besluit 
 
 

Nr. Titel Soort bijlage 

1 Zienswijze college GS op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 
2019-2020 

Zienswijze 

 
 
 


