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Input voor zienswijze op ontwerp-vaststellingsbesluit gasjaar 
2019/2020

Geachte dames en heren,

Aanleiding
Met onze brief van 17 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over het advies dat wij aan de minister van 
Economische Zaken en Klimaat hebben afgegeven voor het gasjaar 2019/2020. In deze brief hebben wij ook 
het tijdpad voor het vervolg van het proces voor de zienswijze opgenomen. Een vervolg waarin wij ook graag de 
input vanuit uw Staten betrekken.

Eerdere behandeling in PS
In 2018 hebben wij ook op meerdere momenten input vanuit uw Staten gekregen in het proces voor het 
instemmingsbesluit voor het, nu lopende, gasjaar 2018/2019. U heeft ons in 2018 input gegeven voor ons 
advies en u heeft samen met ons een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit. Tenslotte heeft 
u samen met ons beroep aangetekend tegen het definitieve instemmingsbesluit. Dit beroep heeft op 17 april jl. 
bij de Raad van State gediend en rond half juli 2019 wordt hierin een uitspraak van de Raad van State 
verwacht.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder die betrokken is bij de winning uit het 
Groningenveld een zienswijze indienen op het ontwerp-vaststellingsbesluit. Wij zijn voornemens als college van 
deze mogelijkheid gebruik te maken. Ook uw Staten kunnen van de mogelijkheid gebruik maken om een 
zienswijze in te dienen. Dit kunt u zelfstandig doen als Staten maar ook samen met ons. Indien u besluit geen 
zienswijze in te dienen kunt u verderop in het proces geen beroep meer aantekenen tegen het definitieve 
vaststellingsbesluit.

Vervolg
De planning voor het vaststellingsbesluit ziet er als volgt uit:
• 17 juni publicatie ontwerp-vaststellingsbesluit en bijbehorende brief door de minister;
• 25 juni t/m 5 augustus periode indienen zienswijze;
• 1 oktober 2019 publicatie definitief vaststellingsbesluit door de minister.

In verband met het zomerreces zullen wij onze zienswijze in onze vergadering van 9 juli 2019 vaststellen.
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Extern betrokkenen
Evenals in de vorige procedure als bij ons advies van 7 mei j.l. stemmen wij onze zienswijze ook weer in 
regionaal verband af, zodat wij hiermee een uniform en zo sterk mogelijk signaal aan de minister kunnen 
afgeven. Naar venwachting zal deze afstemming op 28 juni 2019 plaatsvinden.

Nadere toelichting
Op 4 juni jl. heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over het Groningenveld met de Minister 
President, de minister van Ecomische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. In dit debat heeft de minister van EZK de Kamer toegezegd om bij zijn ontwerp- 
vaststellingsbesluit voor het gasjaar 2019/2020 een briefte voegen waarin wordt aangegeven of en zo ja, hoe 
voor het gasjaar 2019/2020 het niveau van 12 mid m^ bereikt kan worden en welke risico's er aan verbonden 
zijn wanneer de minister het winningsniveau lager dan het niveau van leveringszekerheid vaststelt. Deze brief 
en het ontwerp-vaststellingsbesluit heeft de minister op 17 juni 2019 naar de Kamer gestuurd en treft u 
bijgevoegd aan.

In het debat heeft de minister reeds aangegeven dat hij in zijn ontwerp-vaststellingsbesluit nog uitgaat van het 
door Gasunie Transport Service (GTS) geadviseerde winningsniveau van 15,9 mId m^ en hij dit niveau in zijn 
definitieve besluit van 1 oktober 2019 aan de hand van het onderzoek dat hij zal gaan verrichten, aanpast.
Wij hebben samen met de regio in ons advies aan de minister op 7 mei j.l. geadviseerd om, zolang de 
versterking en de schadeafhandeling niet op orde zijn, het winningsniveau voor het gasjaar 2019/2020 lager 
vast te stellen dan het niveau dat door GTS is geadviseerd. Nu bij het ontwerp-vaststellingsbesluit nog niet 
helder zal zijn hoe hoog de winning wordt zullen wij veiligheidshalve een zienswijze op het ontwerp gaan 
indienen.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

fGedeputeer;^ Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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Nr. Titel Documentnr. Soort bijlage
1. Brief min EZK aan TK verkenning afbouw winning 

Groningenveld naar 12 mid m^
2019-52502 brief

2. Bijlage 1 bij brief min EZK - ontwerp 
vaststellingsbesluit 2019-2020

2019-52503 ontwerp-besluit

3. Bijlage 2 bij brief min EZK - voorlopig advies GTS 
afbouw winning Groningenveld naar 12 mid m^

2019-52504 brief


