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1
: 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:
, voorzitter.
, locosecretaris.
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