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Proces vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Geachte dames en heren,
Aanleiding
Uiterlijk 1 oktober 2019 moet de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn vaststellingsbesluit
over de hoogte van de winning voor het gasjaar 2019-2020 nemen. Dit keer zal voor het eerst sprake zijn van
een vaststellingsbesluit (in plaats van een instemmingsbesluit) en zal dit besluit gebaseerd zijn op een
operationele strategie van NAM (in plaats van een winningsplan van NAM). In het proces naar het
vaststellingsbesluit hebben de regionale overheden een adviesrol aan de minister en kan op grond van de
Algemene wet bestuursrecht een zienswijze worden uitgebracht en kan eventueel beroep worden aangetekend
tegen het vaststellingsbesluit. In deze brief informeren wij u over het proces en de rol die u hierin kunt invullen.
Prognose GTS
De basis voor de operationele strategie van NAM ligt in de prognose die Gasunie Transport Services (GTS)
voor het gasjaar 2019-2020 op 1 februari 2019 aan de minister heeft gestuurd. In de prognose geeft GTS een
advies aan de minister over het winningsniveau dat nodig om aan de leveringszekerheid te voldoen. Voor het
gasjaar 2019-2020 wordt geadviseerd om 15,9 mid m^ te winnen. De minister heeft vervolgens aan NAM
opdracht gegeven een operationele strategie te schrijven gebaseerd op het advies van GTS. Het advies van
GTS voor het gasjaar 2019-2020 is door de minister opgenomen in zijn brief van 8 februari 2019 aan de TK
waarin hij de stand van zaken van het afbouwplan schetst.
Eerdere behandeling in PS
In 2018 hebben wij ook een advies uitgebracht aan de minister, vervolgens een zienswijze ingediend op het
ontwerp-instemmingsbesluit en tenslotte beroep aangetekend tegen het definitieve instemmingsbesluit bij de
Raad van State.
In dit proces hebben wij ook input van uw Staten gekregen. U heeft destijds in uw vergadering van 4 juli 2018
uw inbreng voor ons advies meegegeven. In onze brief van 24 juli 2018 hebben wij u over ons definitieve advies
geïnformeerd en over de wijze waarop wij uw input hierin hebben opgenomen. In de commissie Ruimte, Natuur
en Leefbaarheid van 19 september 2018 heeft u op grond van onze eerste globale reactie op het ontwerpinstemmingsbesluit uw inbreng meegegeven voor onze zienswijze, die wij vervolgens ook namens uw Staten
hebben ingediend. In onze brief van 2 oktober 2018 hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij uw
input hebben gebruikt. Op 12 december 2018 heeft u ons uw inbreng meegegeven op het definitieve
instemmingsbesluit van de minister hetgeen tot ons beroepsschrift heeft geleid die eveneens, na uw
Statenbesluit van 19 december 2018, namens uw Staten is ingediend.
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Rol en bevoegdheden PS in deze fase
Wij informeren u in deze brief over het proces naar het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld dat met
ingang van 1 oktober 2019 van kracht zalworden en vragen uw input hierbij. Zodra het ontwerpvaststellingsbesluit van de minister gereed is kan een ieder hier een zienswijze op indienen, zo ook uw Staten.
In de vorige procedure hebben wij mede namens ueen zienswijze ingediend en later ook het beroepsschrift.
Vervolg
De planning voor het komende vaststellingsbesluit ziet er als volgt uit.
• 23 april 2019
toezending advies regionale overheden vaststellingsbesluit aan de minister
• 17 juni 2019
publicatie ontwerp-vaststellingsbesluit door de minister
• 17 juni t/m 26 juli periode indienen zienswijze (periode ligt twee weken in de zomervakantie en vier
weken buiten de zomervakantie)
• 1 oktober 2019
publicatie definitief vaststellingsbesluit
Wij hebben u reeds in de commissie Bestuur, Financiën en Veiligheid van 6 maart 2019 mondeling
geïnformeerd dat het tijdpad van zowel het advies als een eventuele zienswijze erg krap zullen zijn. Voor het
advies geldt dat wij het document waarop wij ons advies moeten baseren (de operationele strategie van NAM)
rond 15 maart 2019 zullen ontvangen. Over het uitbrengen van een zienswijze zullen wij pas een besluit nemen
zodra het ontwerp-vaststellingsbesluit bekend is. Het uitbrengen van een zienswijze op het ontwerpvaststellingsbesluit is geen verplichting maar een keuze. Echter indien er geen zienswijze wordt ingediend
bestaat later in het proces, wanneer het definitieve vaststellingsbesluit er ligt, niet meer de mogelijkheid om in
beroep te gaan.
Input vanuit Provinciale Staten
Wij geven u in overweging om ons voor zowel het advies als voor een eventuele zienswijze te voorzien van
input vanuit uw Staten. In de praktijk zal het vanwege het krappe tijdspad waarmee wij geconfronteerd worden
niet mogelijk zijn uw input te bepalen op grond van een standpunt van ons college omdat hiervoor de tijd te kort
zal zijn.
Extern betrokkenen
Evenals in de vorige procedure stemmen wij ons advies en een eventuele zienswijze weer in regionaal verband
af zodat wij hiermee een uniform en zo sterk mogelijk signaal aan de minister kunnen afgeven.
Afsluiting
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij horen graag tot welk proces u besluit.
Hoogachtend,
Gedeputeerd^Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.

