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Advisering vaststellingsbesluit gasjaar 2019-2020

Geachte dames en heren,

Aanleiding
Op 12 maart jl. hebben wij u per brief geïnformeerd over het te doorlopen proces voor het vaststellingsbesluit 
voor het gasjaar 2019-2020 waarin de minister vaststelt hoeveel gas uit het Groningenveld mag worden 
gewonnen. In deze brief hebben wij melding gemaakt van een uiterst krap te doorlopen tijdpad. In deze brief 
informeren wij u over de stukken op grond waarvan wij ons advies op het vaststellingsbesluit zullen uitbrengen.

Eerdere behandeling in PS
Op grond van de Mijnbouwwet mogen de overheden advies uitbrengen op een nieuw te nemen 
vaststellingsbesluit door de minister. Daarna mag een ieder die betrokken is op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht een zienswijze indienen op het ontwerp-vaststellingsbesluit. Tenslotte kan tegen het definitieve 
vaststellingsbesluit desgewenst beroep worden aangetekend bij de Raad van State.
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 alle stappen in dit proces hebben wij input van uw Staten gekregen.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
In onze brief van 12 maart jl. geven wij u in overweging om ons voor zowel het advies als voor een eventuele 
zienswijze weer te voorzien van input vanuit uw Staten.

Vervolg
Op grond van de Mijnbouwwet hebben wij de mogelijkheid om voor 8 mei 2019 een advies aan de minister uit te 
brengen over de operationele strategieën van NAM voor het Groningenveld. Wij zullen dit advies, evenals in 
voorgaande procedures, in nauwe afstemming met de Groninger gemeenten, de waterschappen en de 
veiligheidsregio opstellen teneinde tot een uniform advies te komen. Dit betekent dat wij op 26 april in overleg 
met de bestuurders van de regio een gezamenlijk advies zullen bespreken en dit vervolgens In ons eigen 
college op 7 mei 2019 zullen vaststellen.

Nadere toelichting
Voor het gasjaar 2019-2020 zal sprake zijn van een vaststellingsbesluit in plaats van een instemmingsbesluit. 
Het verschil in de benaming is gelegen in het feit dat de minister met ingang van het gasjaar 2019-2020 
vaststelt hoe hoog de winning door NAM mag zijn vanuit het oogpunt 'niet meer winnen dan nodig'. De minister 
stemt niet meer in met het winningsplan van NAM op grond waarvan NAM tot een maximaal niveau mag
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Winnen. Deze verandering is het gevolg van het kabinetsbesluit van 29 maart 2018 om de winning uit het 
Groningenveld zo spoedig mogelijk terug te brengen.

Wij zullen in ons advies voortborduren op de lijn die de regio de afgelopen jaren heeft ingezet. Dat wil zeggen 
de winning afbouwen zodat iedereen in Groningen even veilig kan wonen als in de rest van Nederland. In de 
afweging over de hoogte van de winning moet de minister meewegen dat de schadeafhandeling nog niet 
voldoende is geregeld, dat de versterking nog niet is uitgevoerd en dat inwoners in de provincie kampen met 
gezondheidsproblemen als gevolg van de winning en zich onveilig voelen. Bij deze lijn zullen wij nu ook de 
Operationen Strategieën van NAM, de bijbehorende HRA en de review hierop door het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) betrekken. Wij zullen de minister in ons advies vooral wijzen op de maatschappelijke gevolgen 
voor de inwoners van onze provincie als gevolg van de ontwikkelingen binnen de gaswinning.

Wij geven u in overweging ons tijdig van eventueie aanvullingen op bovenstaande te voorzien.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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1. Operationele Strategieën NAM 2019-29325 Rapport
2. HRA NAM 2019-29313 Rapport
3. Review SodM 2019-29326 Rapport


