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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Zoals eerder aangekondigd zal de minister van Economische Zaken dit jaar een besluit 
voor de langere termijn over de gaswinning uit het Groningenveld nemen. Dit zal 
gebaseerd zijn op een door de NAM in te dienen nieuwe winningsplan begin 2016. Wij 
informeren u hierbij over het proces naar het instemmingsbesluit gaswinning 
Groningenveld. Ook gaan wij in op onze rol in dit traject en doen wij suggesties voor uw 
betrokkenheid. 

Proces en planning 
De minister heeft aangegeven dat bij deze procedure de mogelijkheid wordt geboden aan 
gemeenten, provincie en waterschappen om, vooraf aan het ontwerpbesluit, advies uit te 
brengen aan de minister van Economische Zaken. Dit is voomitlopend op de 
voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet. Wij zijn als college van plan om gebruik te 
maken van dit adviesrecht. Naar verwachting is het winningsplan vanaf 15 april 
beschikbaar en zullen we ons advies voor 1 juni 2016 bij de minister moeten indienen. Bij 
het opstellen van het advies zullen we dat gezamenlijk in de regio voorbereiden waarna 
de specifieke lokale belangen nog door elk bestuur kunnen worden toegevoegd. 

Het leveren van advies aan de minister doen we niet alleen vanuit solidariteit met de regio 
maar ook vanuit specifieke lokale belang. De aardbevingen en de dreiging van de 
aardbevingen hebben negatieve effecten op onze gemeente. Dit betreffen onder andere de 
schade die hier optreedt maar ook de meerkosten die gemaakt moeten worden om 
aardbevingsbestendige nieuwbouw te realiseren, zoals voorgeschreven wordt in de witte 
NPR. 
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Het ontwerpbesluit van de minister wordt vervolgens rond 1 juli verwacht. Hiema volgt 
een periode van zes weken waar alle betrokkenen een zienswijze kunnen indienen. De 
minister zal dan voor 1 oktober 2016 met een definitief instemmingsbesluit op een 
winningsplan komen. Dit mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State 
dat na die datum gaswinning uit het Groningenveld slechts is toegestaan op basis van een 
nieuw instemmingsbesluit. 

Het advies betekent niet dat we instemmen met het winningsplan. We blijven de 
mogelijkheid houden om na het bekend worden van het ontwerpbesluit onze zienswijzen 
kenbaar te maken aan de minister. 
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Uw betrokkenheid 
Ons college vindt het belangrijk om u te betrekken bij de totstandkoming van ons advies. 
Wij zouden ons kunnen voorstellen dat, op het moment dat het winningsplan openbaar 
wordt, u kort daama uw reactie geeft tijdens een openbare vergadering. Wij kunnen ons 
voorstellen dat 20 april (raadsvergadering) wel erg kort dag is, terwijl de volgende 
raadsvergadering op 8 juni te laat is. Wij geven u in overweging om daarom uw reactie op 
het winningsplan te geven in een van de commissievergaderingen op 11 mei 2016. Indien 
wenselijk kunnen we in de commissievergadering een korte toelichting geven op het 
winningsplan. Uw reactie kunnen we dan vervolgens betrekken bij het opstellen van ons 
advies. Wij gaan ervan uit dat wij op 24 mei 2016 ons advies vast stellen. Indien u hier 
nog een reactie op zou willen geven dan zou dat in diezelfde week nog plaats moeten 
vinden. Wij horen graag van u of u daar nog gebruik van zult maken. Ons advies moet 
uiterlijk 31 mei 2016 verstuurd worden aan de minister. 

Nadat de minister zijn ontwerpbesluit heeft genomen zal een periode van zes weken 
volgen, waarin elke belanghebbenden in het gebied zijn zienswijze kenbaar kan maken. 
Wij zullen als college pas na het bekend worden van het ontwerpbesluit gaswinning 
Groningenveld een keuze maken om wel of niet een zienswijze in te dienen. Die zou dan 
uiterlijk 15 augustus verstuurd moeten worden. Wij kunnen ons een vergelijkbaar proces 
als hierboven voorstellen. Wij maken u hierbij attent dat een groot deel van de 
zienswijzeperiode in het zomerreces valt en u, bij een vergelijkbaar proces, dan 
waarschijniijk een extra vergadering dient te organiseren. 
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Aandachtspunt 
De planning zoals hierboven vermeld is aan de hand van de verwachtingen dat het SodM 
(Staatstoezicht op de Mijnen) een positief advies geeft over de voUedigheid van de door 
NAM ingediende stukken. Als dit niet het geval is dan schuift de planning op. Mocht dit 
zo zijn dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen. 
Wij zullen zodra het winningsplan openbaar wordt deze digitaal ter informatie aan uw 
griffie toezenden. 

Wij vertrouwen crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en wij horen graag of 
en hoe u uw betrokkenheid bij het adviesrecht wil kenbaar maken. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


