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advies aan minister EZK voor instemmingsbesluit en proces
zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit

Geachte dames en heren,
Aanleiding
In uw vergadering van 4 juli 2018 heeft u ons input meegegeven voor het advies dat wij op grondvan de
Mijnbouwwet aan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) geven voor het door hem te nemen
instemmingsbesluit. Dit besluit zal gaan over het gasjaar 2018/2019 en zal een overbruggingsbesluit zijn omdat
op dit moment in de Eerste Kamer de aanpassing van de Mijnbouwwet en de Gaswet voorliggen die beide van
invloed zijn op het instemmingsbesluit. In deze brief informeren wij u over de wijze waarop wij uw input in ons
advies hebben verwerkt en treft u ons advies als bijlage aan. Ook informeren wij u over het vervolgtraject van
de zienswijze.
Eerdere behandeling in PS
Naast de input die u op 4 juli 2018 aan ons heeft meegegeven heeft u ook op 11 juli2018 over gaswinning in
uw Staten gesproken. In deze vergadering heeft u besloten tot het organiseren van een expertmeeting naar
aanleiding van alle uitgebrachte onderzoeksrapporten en adviezen voor de veiligheid en versterking. Aan de
organisatie van deze meeting wordt momenteel gewerkt en deze is voorzien na het zomerreces.
Nadere toelichting op het advies
In uw vergadering van 4 juli 2018 heeft u ons de volgende punten meegegeven:
• Hoe sneller de winning naar beneden hoe beter waarbij een tijdpad belangrijk is;
• De versterking moet snel, goed en veilig geregeld zijn en hierbij betrokkenheid en keuzevrijheid voor
bewoners;
• Schade moet voorkomen worden en als het er is moet het ruimhartig worden afgehandeld;
• Leveringszekerheid moet niet voor veiligheid gaan.
Wij hebben uw bovengenoemde punten als volgt in ons advies verwerkt.
Tijdpad bij daling winning
De minster heeft in zijn brief van 29 maart 2018 aangegeven dat hij de winning voortvarend terug wil brengen.
Hierbij heeft hij een tijdpad aangegeven. In zijn brief van 6 juni 2018 beschrijft de minister de voortgang van de
afbouw. Wij hebben in ons advies aangegeven dat wij zijn ambiteuze afbouwplan steunen maar wel graag een
plan B willen zien wanneer onverhoopt mocht blijken dat de afbouw niet geheel volgens planning verloopt. In
geval de afbouw stagneert moet duidelijk zijn welke gevolgen dit heeft voor de winning en de versterking.
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Versterking
Op 2 juli 2018 hebben wij met de minister gesproken over het rapport van de Mijnraad over de veiligheid en de
versterking. Wij hebben u in onze brief van 4 juli 2018 over dit gesprek geïnformeerd. Over de wijze waarop de
versterking exact plaats gaat vinden en welke huizen dan versterkt gaan worden voeren wij als regio in
september verder het overleg met de minister. In ons advies maken wij hier melding van.
Schade
In ons advies geven wij aan dat de schadeafhandeling nog niet optimaal verloopt en de aansprakelijkheid nog
niet goed geregeld is. Daarom moet de mogelijkheid dat schade veroorzaakt wordt zo veel mogelijk worden
voorkomen.
Leveringszekerheid
Om de veiligheid boven de leveringszekerheid te stellen geven wij in ons advies aan dat de minister met twee
definities moet gaan werken (veiligheid voor leveringszekerheid en veiligheid voor gaswinning) zodat het besluit
van de minister navolgbaar is. Ook zijn wij van mening dat de minister aan Gasunie Transport Services (GTS) in
de Mijnbouwwet verplichtingen moet opleggen waardoor GTS ook het maximale doet om de winning uit het
Groningenveld te minimaliseren én maximale transparantie geeft in de wijze waarop ze de leveringszekerheid
bepalen.
Het voorliggend advies is in nauwe samenwerking en afstemming met de regio (gemeenten, waterschappen en
veiligheidsregio) tot stand gekomen en door allen aan de minister verzonden.
Vervolg proces instemmingsbesluit
Zoals in onze brief van 19 juni 2018 aangegeven neemt de minister op basis van ons advies een ontwerpinstemmingsbesluit. Dit ontwerp zal naar verwachting op 24 augustus worden gepubliceerd. Hier kan dan
iedereen die bij de gaswinning betrokken is t/m 4 oktober 2018 een zienswijze op indienen.
In onze brief van 19 juni 2018 hebben wij aangegeven dat een deel van de periode voor de zienswijze in de
zomervakantie ligt en het tijdpad waarbinnen wij onze zienswijze kunnen uitbrengen daardoor krap is.
Desalniettemin vinden wij het belangrijk uw input mee te nemen bij het opstellen van onze zienswijze. Wij
kunnen ons dan ook voorstellen dat u, evenals bij het advies, ons ook voor de zien swijze input wilt meegeven.
Rol en bevoegdheden PS in de fase voor de zienswijze
In 2016 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 oo k besluiten om
zelf als Staten een eigen zienswijze in te dienen.
Extern betrokkenen
Evenals in de procedure in 2016 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,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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