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Advies aan minister EZK voor vaststellingsbesluit en proces 
zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit

Geachte dames en heren,

Aanleiding
Op 27 maart 2019 hebben wij een advies-aanvraag van de minister van Economische Zaken en Klimaat 
ontvangen voor het gasjaar 2019-2020 met bijbehorende stukken. Deze stukken hebben wij u bij brief van 5 
april 2019 toegezonden. U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ons van input te voorzien. Wij zijn, 
voortbordurend op onze eerdere lijn voor de gaswinning, in nauw overleg met de regio tot bijgevoegd advies 
voor het gasjaar 2019-2020 gekomen. Dit advies is, evenals voorgaande jaren, weer uniform vanuit de regio 
(provincie, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio) aan de minister gezonden.

Nadere toelichting op het advies
Ons advies komt er in hoofdlijn op neer dat we zien dat de minister in de afgelopen periode binnen het 
gasdossier veel in werking heeft gezet en zowel aan de knop 'terugbrengen niveau gaswinning' als aan de knop 
'versterkingsopgave en schade-afhandeling' draait. Echter lopen de versterking en de schade-afhandeling nog 
steeds niet naar behoren en is er nog steeds geen sprake van dat onze inwoners evenveel risico lopen als in de 
rest van Nederland. Daarnaast zien we dat de onrust en frustratie toeneemt en daarmee het zogenaamde 
subjectieve veiligheidsniveau verslechterd. In de wetenschap dat de versterking en de schade voor het gasjaar 
2019-2020 niet afdoende geregeld zullen zijn en de maatschappelijke ontwrichting toeneemt, rest de minister 
slechts nog verder aan de knop 'terugbrengen niveau gaswinning' te draaien ook al komt hij hiermee beneden 
het door Gasunie Transport Service (GTS) geprognosticeerde niveau voor de leveringszekerheid.

Wij hebben de minister geadviseerd om, vanwege de bestaande onzekerheden en het ontbreken van een 
voldoende onderbouwing onder de operationele strategieën van NAM, het winningsniveau voor het gasjaar 
2019-2020 uit het Groningenveld lager vast te stellen dan nu door GTS wordt geprognosticeerd vanuit het 
voorzorgprincipe 'better safe than sorry'.

Vervolg proces vaststellingsbesluit
In onze brief van 12 maart 2019 hebben wij u het tijdpad geschetst voor het gehele traject van het 
vaststellingsbesluit. Nadat de minister alle adviezen heeft ontvangen publiceert hij op 17 juni 2019 zijn ontwerp- 
vaststellingsbesluit en kunnen er gedurende de periode 17 juni t/m 26 juli 2019 zienswijzen op dit ontwerp 
worden ingediend (hiervan liggen twee weken in de zomervakantie). Aan de hand van de ingediende 
zienswijzen publiceert de minister op 1 oktober 2019 het definitieve vaststellingsbesluit waartegen desgewenst 
beroep kan worden aangetekend bij de Raad van State.
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Evenals bij het advies zal ook het tijdpad om een zienswijze op te stellen weer krap zijn. 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 ontwerp-vaststellingsbesluit 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.

Rol en bevoegdheden PS in de fase van de zienswijze
In 2018 hebben wij namens uw Staten een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit. Wij kunnen 
ons voorstellen dat wij ook nu weer namens uw Staten een zienswijze indienen. Echter kunt u ook besluiten om 
zelf als Staten een eigen zienswijze in te dienen.

Extern betrokkenen
Evenals in de procedure in 2018 als recent bij het opstellen van het advies stemmen wij ook onze zienswijze 
weer in regionaal verband af zodat wij hiermee wederom een uniform en zo sterk mogelijk signaal aan de 
minister kunnen afgeven.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Sedeputef rjle Staten van Groningen:
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