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Eerste globale analyse ontwerp-instemmingsbesluit 
2018-2019 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 

Op 24 augustus jl. heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn ontwerp-instemmingsbesluit 
voor het gasjaar 2018-2019 gepubliceerd. Dit ontwerp treft u bijgevoegd aan en u bent hier ook reeds via een 
attenderingsmail van de Statengriffie over geïnformeerd. Tegen het ontwerp kunnen betrokkenen bij de 
gaswinning een zienswijze indienen. In onze brief van 24 juli 2018 hebben wij aangegeven waarde te hechten 
aan input vanuit uw Staten bij het opstellen van onze zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit. Ook 
hebben wij u de vraag voorgelegd of ons college wederom namens uw Staten een zienswijze mag indienen of 
dat uw Staten besluiten dit zelfstandig te doen. 

In deze brief informeren wij u over onze eerste globale analyse van het ontwerp-instemmingsbesluit. Deze 
globale analyse zal onderdeel uitmaken van onze regionale zienswijze en kunt u betrekken bij uw vergadering 
van de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid van 19 september a.s. 

Eerste globale analyse 
Het ontwerpbesluit gaat uit van een winning van 19,4 mid m^ voor één gasjaar (oktober 2018-oktober 
2019). 
Hiermee lijkt de beloofde daling te zijn ingezet. Maar het is slechts een eerste kleine eerste stap. Het is 
cruciaal dat deze daling de komende jaren onverkort wordt doorgezet zodat de beloofde beëindiging 
van de gaswinning zo snel mogelijk werkelijkheid wordt. 
Hoe hoog de uiteindelijke winning in het komende gasjaar zal zijn is afhankelijk van het 
temperatuurverloop en de beschikbare stikstofcapaciteit. De hoeveelheid van 19,4 mId m^is nu onder 
de aanname van een gemiddeld temperatuurverloop en een gemiddelde stikstofcapaciteit van 92,5%T 
Een andere onderlegger onder het besluit is de leveringszekerheid. Het getal van 19,4 mId m^ is 
bepaald aan de hand van de minimale leveringszekerheid. 
De afweging van de risico's en de impact van de gaswinning voor de regio tegenover de 
leveringszekerheid zijn ons inziens onvoldoende onderbouwd in het besluit. Zeker gezien het gebrek 
aan voortgang in de versterkingsoperatie en de snelheid van de schadeafhandeling en de impact op de 

^ Vanuit een aantal locaties in Nederland wordt stikstof aan het hoogcalorisch gas toegevoegd. Tot op heden werd gerekend 
met een inzet van 85% van de stikstofcapaciteit van deze locaties. Dit percentage wordt in het ontwerpbesluit verhoogd naar 
92,5%. 
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sociale veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust mag dit niet ontbreken. Juist op deze laatste 
punten heeft de Raad van State in zijn uitspraak de nadruk gelegd. 

• Ook missen we het plan B. Bij een koude winter of bij een lagere stikstofinzet wordt met dit besluit een 
hogere productie toegestaan. Hoe groot de bandbreedte is kan op dit moment niet worden afgeleid uit 
het ontwerpbesluit. Tot welk gaswinningsniveau vindt de minister de risico's en impact voor de regio 
nog aanvaardbaar? 

• Kortom: de minister neemt nog onvoldoende de onzekerheden mee in de afweging voor zijn bes luit en 
inzicht in de wijze waarop de minister tot het huidige winningsniveau is gekomen ontbreken nu en 
zouden in het belang van de zorgvuldige besluitvorming moeten worden aangevuld. Alleen op die 
manier kan dit besluit aan een betere veiligheidsbeleving in Groningen tegemoet komen en kan het 
vertrouwen worden opgebouwd. 

Vervolg 
Aan de hand van de input uit uw Staten zal ons college een zienswijze opstellen en deze uiterlijk 4 oktober a.s. 
bij de minister indienen. Deze zienswijze zullen wij evenals voorgaande keren in nauwe afstemming met de 
regio opstellen zodat we als regio weer een stevig signaal aan de minister kunnen afgeven. Wij zullen uw 
Staten informeren over de zienswijze die wij hebben ingediend. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

C 

, voorzitter. 

» , secretaris. 
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