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Proces na publicatie instemmingsbesluit gaswinning 
Groningenveld 2018-2019 

Geachte dames en heren, 

In onze brief van 2 oktober 2018 hebben wij u geïnformeerd over de zienswijze die wij ook namens uw Staten 
hebben ingediend in reactie op het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018-2019. In deze brief 
hebben wij aangegeven u te zullen informeren over het vervolg van het proces zodra het instemmingsbesluit 
door de minister is genomen. In deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 

Op 14 november 2018 heeft de minister zijn instemmingsbesluit gepubliceerd. U treft dit besluit bijgevoegd aan. 
Wij bestuderen nu in overleg met de regio dit besluit om te bezien in hoeverre de minister de punten uit onze 
regionale zienswijze heeft verwerkt in zijn besluit. 

Volgens de planning van de regio zullen alle colleges in de regio in hun vergadering van 4 december 2018 een 
besluit nemen of het instemmingsbesluit aanleiding geeft om beroep aan te tekenen bij de Raad van State en 
een voorlopige voorziening aan te vragen. Zodra ook ons college hierover een voorgenomen besluit heeft 
genomen brengen wij dit aan u ter kennis om u in de gelegenheid te brengen dit met ons te bespreken. Volgens 
uw reguliere vergaderrooster zou het overleg met u kunnen plaatsvinden in de commissie Bestuur, Financien en 
Veiligheid van 12 december 2018 en eventueel in de Statenvergadering van 19 december 2018. Wij realiseren 
ons dat dit een krap tijdpad is echter moet een eventueel beroepschrift uiterlijk 27 december 2018 bij de Raad 
van State zijn ingediend. In uw vergadering van 12 december 2018 kunt u dan ook besluiten of u in een 
eventueel beroep samen met ons college optrekt of dat u zelfstandig tot een eventuele beroepsgang besluit. 

Martinikerkhof 12 
9712 JG Groningen 

Sint Jansstraat4 
9712 JNGroningen 

Postbus610 
9700AP Groningen 

Telefoon 
050 3164911 

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen. nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen dis zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur. Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 01162023 / IBAN: NL64 ABNA 0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde Staten van Groningen: 

/I 
/ 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 
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