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Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Groninger gasveld 
2018-2019 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Op 24 juli 2018 hebben wij ons advies uitgebracht aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de 
aanvullingen op het winningsplan van NAM voor het Groningenveld. Op 24 augustus 2018 heeft de minister 
vervolgens zijn ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd. Tegen dit besluit kan een ieder een zienswijze 
indienen. Wij hebben tjesloten samen met de regio een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit. U heeft 
hiervoor in uw vergadering van 19 september 2018 uw input aan ons meegegeven. Tevens heeft u aangegeven 
dat wij mede namens uw Staten onze zienswijze mogen indienen. Onze en uw zienswijze treft u bijgevoegd 
aan. 

Eerdere behandeling in PS 
In uw vergadering van de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid heeft u zich achter onze globale analyse 
geschaard die wij u bij brief van 13 september 2018 hebben gestuurd. De input die u vervolgens aan ons heeft 
meegegeven lag in lijn met onze analyse en kwam in hoofdlijnen neer op: 

• De veiligheid van de inwoners moet voorop staan en niet de leveringszekerheid; 
• De schadeafhandeling verloopt traag. Dit aspect moet de minister meewegen in zijn besluit; 
• In Groningen is sprake van stapeling van sociale problematiek hetgeen ook meegewogen moet worden; 
• Voor de versterking moet de HRA van NAM niet leidend zijn; 
• Gasunie Transport Services (GTS) en GasTerra moeten door de minister aangestuurd kunnen worden 

om de winning uit het Groningenveld te kunnen minimaliseren; 
• Er moet helderheid zijn welke hoogte van de winning de minister toestaat bij een strenge winter of 

wanneer de stikstofconversie niet gehaald wordt. 

Provinciale zienswijze 
Wij hebben uw input als volgt in de zienswijze verwerkt. 

Veiligheid moet voorop en niet leveringszekerheid & sociale problematiek ook meewegen 
Wij spreken de minister in hoofdstuk 2 van de zienswijze aan op het betrekken van de objectieve en subjectieve 
veiligheid in zijn afweging. Wij concluderen dat hij nog niet alle risico's in beeld heeft en hij daarom niet alle 
belangen goed heeft kunnen meewegen. De minister toetst de veiligheid in en rondom de gebouwen niet aan 
de norm 10 ®, ma ar kijkt naar het tijdelijke veiligheidsniveau van 10"''. Dat is onjuist. Ook hanteert hij het 
veiligheidsbegrip te eng waardoor de impact op de sociale (on)veiligheid, gezondheid en maatschappelijke 
onrust niet is meegewogen. In zijn ontwerp gaat de minister uitgebreid in op de belangen van de 
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leveringszekerheid maar hij betrekt hierbij niet de maatschappelijke ontwrichting die de winning in de regio tot 
gevolg heeft gehad. 

Trage schadeafhandeling ook meewegen 
In het hoofdstuk schade spreken wij de minister aan op het feit dat hij in zijn besluit niet laat zien hoe hij 
meeweegt dat de schadeafhandeling nog niet vlot verloopt en er nu dan ook nog geen zicht is op een 
rechtvaardige en onafhankelijke schadeafhandeling met oog voor de menselijke maat. Ook geeft de minister 
niet aan hoe hij het optreden van schade wil voorkomen en tot welk niveau hij schade aanvaardbaar vindt. 

Bij versterking HRA niet leidend 
In het hoofdstuk over veiligheid geven wij aan dat het toetsen aan de HRA niet juist i s omdat bij de MRA geen 
sprake is van inspecties. In het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coordinator Groningen hebben we 
afgesproken dat het moment van inspectie de start van de versterking is en vanaf dat moment vijfjaar mag 
duren. Als de HRA wordt toegepast is niet helder wanneer de versterking start en eindigt. Dit moet de minister 
in zijn definitieve instemmingsbesluit aanpassen. Ondertussen hebben wij op 20 september 2018 afspraken met 
de minister gemaakt waarin is afgesproken dat de HRA alleen wordt gebruikt als instrument om te prioriteren. 
Wij gaan er vanuit dat de minister deze afspraken verwerkt in z ijn definitieve instemmingsbesluit. 

Aansturing GTS en GasTerra 
In het hoofdstuk productie en seismiciteit geven wij aan dat de minister zijn besluit over een minimale inzet uit 
het Groningenveld alleen kan realiseren wanneer hij geborgd heeft dat GTS en GasTerra hierop ook kunnen 
worden aangestuurd en transparant moeten zijn. 

Helderheid over de hoogte van de winning 
In de paragraaf productieniveau benadrukken wij dat de minister duidelijkheid moet g even over de bandbreedte 
van de toegestane winning en de bovengrens ook in zijn beslui t moet limiteren. Op deze manier krijgen wij 
helderheid in het handelen van de minister in geval zich een (zeer) strenge winter voordoet of de 
stikstofconversie lager is dan verwacht. 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Een zienswijze kan door een ieder worden ingediend, zo ook door Provinciale Stat en. U heeft aangegeven dat 
wij mede namens uw Staten een zienswijze mogen indienen op het ontwerp-bes luit van de minister. Hiermee 
wilt u een krachtig en uniform signaal aan de minister afgeven. 

Vervolg 
De minister zal op grond van alle ingediende zienswijzen zijn uiteindelijke (definitieve) instemmingsbesluit 
nemen. De publicatie hiervan wordt rond 15 november 2018 verwacht. Afhankelijk van de inhoud van het 
instemmingsbesluit zullen wij dan samen met regio besluiten of wij beroep aantekenen bij de Raad van State. 
Wij zullen u informeren over het uiteindelijke instemmingsbesluit en de stappen die wij dan voornemens zijn te 
doen. 

Extern betrokkenen 
De inhoud van onze zienswijze is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en afstemming met de 
aardbevingsgemeenten, waterschappen en veiligheidsregio. Om een zo krachtig en uniform mogelijk signaal af 
te geven aan de minister zullen alle Groninger gemeenten, de beide waterschappen en de veiligheidsregio allen 
deze zienswijze indienen eventueel aangevuld met lokale aspecten. 



Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepi^erde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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