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Onderwerp : Beroepschrift instemmingsbesluitgasjaar 2018-2019 

Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Op 19 december 2018 hebben uw Staten besloten om samen met ons college beroep aan te tekenen tegen het 
instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor het gasjaar 2018-2019. In deze 
vergadering is toegezegd dat u het uiteindelijke beroepschrift dat door onze advocaat bij de Raad van State 
wordt ingediend, zal ontvangen. Als bijlage bij deze brief treft u het beroepschrift aan. 

Eerdere behandeling in PS 
De inhoud van ons beroepschrift is gebaseerd op de zienswijze die wij op 2 oktober 2018 mede namens uw 
Staten hebben ingediend bij de minister. Deze zienswijze had betrekking op het ontwerp-instemmingsbesluit 
voor het gasjaar 2018-2019. 

Extern betrokkenen 
Het beroepschrift is tot stand gekomen in nauwe samenwerking en afstemming met de Groninger gemeenten, 
waterschappen en veiligheidsregio. Het beroep is vanuit de meeste overheden ook mede ondertekend door de 
gemeenteraden en het Algemeen Bestuur. Hiermee geven wij vanuit de regio wederom een zo krachtig en 
uniform mogelijk signaal af aan de minister. 

Vervolg 
Naar verwachting zal de Raad van State in de tweede helft van april 2019 het beroep in een zitting behandelen. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

Bijlagen: 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 

Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage 
1. Beroepschrift instemmingsbesluit gasjaar 2018-2019 2019-001810 beroepschrift 

Martinikerkhof12 
9712 JG Gr oningen 

Sint Jansstraat 4 
9712 JNGroningen 

Postbus610 
9700AP Groningen 

Telefoon 
050 3164911 

www.provinciegroningen.nl  
info^novinciegroningen.ni 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest virtdt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur. Juridische Zaken & Communicatie; 050 3164160. BTW; NL0019 32.822-B01 / KvK; 01182023/ IBAN NL84ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 


