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Voor 1 oktober 2022 moet de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat (SEZK) een besluit
nemen over de hoogte van de gaswinning uit het Groningenveld in het komende gasjaar dat loopt
van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023. De procedure voor een dergelijk vaststellingsbesluit
doorloopt drie grote fasen.
Fase 1. De adviesfase
Op basis van een raming van Gasunie Transport Services (GTS) waarin de benodigde gaswinning
wordt bepaald (op basis van leveringszekerheid) wordt NAM gevraagd een of meer operationele
strategieën te maken. Samen met een Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) door TNO
vormen deze documenten de basis waarop de wettelijke adviseurs (mijnbouwwet artikel 52d) advies
moeten uitbrengen aan de staatsecretaris.
Fase 2. De ontwerpfase
Met alle adviezen stelt de staatsecretaris een ontwerp vaststellingsbesluit op. Dat ontwerp besluit
ligt ter inzage en belanghebbenden kunnen een zienswijze hierop indienen.
Fase 3. Definitief besluit
Voor 1 oktober neemt de staatssecretaris een definitief besluit, waarin hij de verschillende
zienswijzen betrekt. Tegen dit besluit kunnen degenen die een zienswijze hebben ingediend in
beroep gaan.
Op dit moment zitten we in de adviesfase. Dat betekent dat er nog geen (ontwerp) besluit is waarop
gereageerd kan worden, maar dat er een aantal adviezen en documenten is op basis waarvan de
wettelijke adviseurs, waaronder de gemeenten, hun advies kunnen geven. Op 21 april heeft de
staatsecretaris deze stukken gepubliceerd. Deze stukken staan op de site van RVO
(https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopendeprojecten/groningen/vaststellingsbesluit-2022-2023).
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In de mijnbouwwet is de adviesrol belegd bij de colleges van de gemeenten en provincie. De
voorbereiding van deze advisering gebeurt in regionaal verband, zodat we de kennis en expertise
vanuit de verschillende organisaties kunnen delen. Naar goed gebruik wil het college input vanuit de
raad meenemen in haar besluitvorming. Daarom delen wij met u het concept-advies zoals dat in
regionaal verband is opgesteld en ter besluitvorming voorligt in de verschillende colleges (zie
bijlage).

