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Geachte dames en heren,
Aanleiding
U ontvangt deze brief, omdat wij op 8 mei 2018 uitvoering hebben gegeven aan de tijdens de Statenvergadering
van 18 april 2018 aangenomen moties (de nummers 359 "Geen tracking Pieterzijl-Oost" en 363 "Niet fracken
maar vertrekken"; zie link).
https://www.provincieqroninqen.nl/ps/statenstukken/moties/
Wij hebben op 8 mei 2018 onze zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit Pieterzijl-Oost vastgesteld en
aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gezonden. De strekking van onze zienswijze luidt als
volgt; wij zijn tegen nieuwe gaswinningsactiviteiten en de daarmee verband houdende activiteiten, waaronder
ook hydraulische putstimulatie, in de provincie Groningen vanwege de ontstane maatschappelijke onrust en de
ongerustheid daarover onder de bevolking.
Eerdere behandeling in PS
Ons standpunt in zake Pieterzijl-Oost is mede gestoeld op onze brieven van 30 juni 2015 aan de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) en het ministerie van EZK, waarover wij u op dezelfde datum hebben
geïnformeerd bij brief 2015-25.439/26/A.27, OM. In die brief geven wij aan tegen nieuwe activiteiten ten aanzien
van gaswinning, zoals de ontwikkeling van nieuwe velden, proefboringen en fracking (hydraulische
putstimulatie), ook uit de kleine velden, te zijn.
Rol en bevoegdheden PS in deze fase
Wij hebben en zullen adequaat invulling (ge)geven aan ons advies- en inspraakrecht in procedures in het kader
van de Mijnbouwwet. Hierbij handelen wij conform de kaders van de Visie op de Ondergrond en daarmee onze
Omgevingsvisie. Het hierboven genoemde advies- en inspraakrecht, waaronder het indienen van zienswijzen, is
aan Gedeputeerde Staten gemandateerd. Vanuit onze informatieplicht aan uw Staten zullen wij u op de daartoe
geëigende momenten van de noodzakelijke informatie voorzien.
Vervolg
Wij zullen ons op een later moment na het verschijnen van het definitieve instemmingsbesluit Pieterzijl-Oost
beraden op eventuel vervolgstappen. Hieromtrent zullen wij u te zijner tijd informeren.
Extern betrokkenen
In afstemming met de betrokken decentrale overheden, te weten de provincie Friesland, de gemeente
Kollumerland en Nieuwkruisland, de gemeente Zuidhorn en Wetterskip Frysiän zullen wij verder invulling geven
aan ons advies- en inspraakrecht. Alhoewel het desbetreffende gasveld net niet binnen het beheergebied van
het Waterschap Noorderzijlvest ligt, wordt dit waterschap door ons ook op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen.
Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen

Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen

Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon
050 316 4911

wvvw.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling
Bestuur. Jundische Zaken & Communicatie: 050 316 4160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023 / IBAN: NL84 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A

Nadere toelichting
Wij verwijzen u graag naar bijgevoegde zienswijze.
Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

secretaris.
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