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Afspraken versterking n.a.v. Bestuurlijk Overleg 20 september 
2018 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Op 20 september jl. zijn tijdens een Bestuurlijk Overleg afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over de nieuwe 
versterkingsaanpak naar aanleiding van het Mijnraadadvies van 2 juli jl. In bijgaande brief, die op 21 september 
jl. in regionaal verband is vastgesteld (AB-Regio + Toekomstperspectief), wordt een korte schets gegeven van 
de overeengekomen afspraken en het vervolgproces. De betreffende briefstellen wij aan u ter beschikking, 
zodat u geïnformeerd bent over de laatste stand van zaken. Dit stelt u tevens in de gelegenheid om de inhoud 
van de brief eventueel te betrekken bij de behandeling van het onderwerp bij een eerstvolgende 
commissievergadering. 

Nadere toelichting 
De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 29 maart 2018 besloten om de gaswinning in 
Groningen zo snel mogelijk af te bouwen en per 2030 te beëindigen. Daaropvolgend heeft de minister van EZK 
de lopende versterkingsoperatie tijdelijk stilgelegd. De Mijnraad is vervolgens gevraagd om de effecten van het 
versneld afbouwen van de gaswinning voor de versterkingsoperatie te laten berekenen en hierover advies uit te 
brengen. Het advies van de Mijnraad (en de onderliggende rapporten) is op 2 juli 2018 verschenen. Hierover 
bent u per brief van 4 juli 2018 geïnformeerd. Naar aanleiding van het Mijnraadadvies zijn tijdens het Bestuurlijk 
Overleg van 20 september jl. afspraken gemaakt tussen Rijk en regio over de wijze waarop de 
versterkingsoperatie voortgezet zal worden. De betreffende afspraken en het vervolgproces zijn in bijgaande 
brief opgenomen. 
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Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepu^erde Staten van Groningen: 

//, 
, voorzitter. 

, secretaris. 
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1. 2018-09-21 brief aan raads- en statenleden (DEF) 2018-063845 (brief) 


