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1. Voorstel 

 

1. Beroep aan te tekenen tegen het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken 

en Klimaat voor het gasjaar 2018-2019; 

2. Een beroepschrift in laten dienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  

door mr. W.R. van der Velde; 

3. Bijgaande brief met het standpunt van de gemeenteraad van Midden-Groningen vaststellen en 

als bijlage bij het beroepschrift te laten voegen door mr. W.R. van der Velde. 

 

2. Inleiding 

In het najaar van 2017 heeft de Raad van State de beide instemmingsbesluiten op het winningsplan 

Groningenveld van de minister van Economische Zaken van 30 september 2016 en 24 mei 2017 

vernietigd, op basis van de beroepsprocedure die door een aantal inwoners, maatschappelijke 

organisaties en de regionale overheden is  gevoerd. Als resultaat hiervan moest de minister voor 

medio november 2018 een nieuw instemmingsbesluit nemen. 

Op 24 augustus 2018 heeft de minister vervolgens zijn ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd. 

Dit besluit betreft het gasjaar 2018-2019. Hierna verwacht de minister op basis van de gewijzigde 

gas- en mijnbouwwet op een andere manier de besluitvorming over het Groningenveld vorm te 

kunnen geven. Op 2 oktober heeft het college van Midden-Groningen mede namens de 

gemeenteraad een zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit. 

Het instemmingsbesluit is gepubliceerd op 14 november. Een ieder die een zienswijze heeft 

ingediend op het ontwerpbesluit heeft recht om in beroep te gaan tegen het instemmingsbesluit. 

Dit moet voor 28 december aan de Raad van State kenbaar worden gemaakt. 
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Op 13 december heeft de raadscommissie uitgesproken zelfstandig in beroep te willen gaan en 

daarbij specifieke aspecten rondom de gevoelens en positie van onze inwoners te willen 

benadrukken.  

3. Publiekssamenvatting 

Op 14 november jl. heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het 

instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018-2019 gepubliceerd. In dit besluit krijgt NAM toestemming 

om, vanuit het uitgangspunt ‘niet meer winnen dan nodig’, 19,4 mld Nm3 gas te winnen uit het 

Groningenveld. Op 2 oktober 2018 heeft het college van de gemeente Midden-Groningen mede 

namens de gemeenteraad een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit. De 

gemeenteraad ziet een aantal punten uit de zienswijze terug in het instemmingsbesluit, maar een 

aantal belangrijke punten ook niet. Dat is voor de gemeenteraad aanleiding om in beroep te gaan 

tegen dit instemmingsbesluit. Om een krachtig signaal te maken richting de minister aan de ene 

kant en onze inwoners aan de andere kan, neemt de gemeenteraad hierover separaat van het 

college een besluit.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Op 13 december heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen aangegeven dat ze aanvullend op 

het regionale beroep separaat haar standpunt aan de Raad van State wil meegeven. In overleg met 

de griffie en met de regio advocaat is ervoor gekozen om het standpunt van de raad in briefvorm 

als bijlage aan het regionale beroepschrift toe te voegen. Omdat het college van Midden-Groningen 

mede namens de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend heeft de gemeenteraad de 

mogelijkheid om in beroep te gaan.  

5. Beoogd effect 

Met het in beroep gaan beoogt de gemeente dat de minister een beter besluit neemt en een betere 

afweging maakt tussen veiligheid en leveringszekerheid. Ook willen we dat de randvoorwaarden en 

kaders om de veiligheid te garanderen gewaarborgd worden door de minister.   

6. Historische context 

In het najaar van 2017 heeft de Raad van State de beide  instemmingsbesluiten van de minister op 

het Winningsplan 2016 vernietigd. Dat was de tweede keer dat de regio (overheden, 

maatschappelijke organisaties en individuele inwoners) succesvol waren bij de hoogste 

bestuursrechter. Ook in 2015 oordeelde de Raad van State in het voordeel van de regio en werd een 

instemmingsbesluit vernietigd. 

Met de vernietiging in 2017 kreeg de minister een jaar de tijd om een nieuw besluit te nemen. De 

aardbeving op 8 januari 2018 in Zeerijp was echter mede-veroorzaker van een drastisch ander 

inzicht vanuit het ministerie van EZK op de gaswinning. Op 29 maart 2018 besloot het kabinet dat 

de komende jaren de gaswinning in snel tempo afgebouwd moet worden, zodat deze uiteindelijk 

geheel zal worden stopgezet in 2030. Tegelijkertijd werden er aanpassingen op de Mijnbouwwet en 

Gaswet voorgesteld, die het voor de minister makkelijker maken te sturen op de hoogte van de 

gaswinning.  
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Het feit dat de beide wetten en onderliggende ministeriele regelingen niet tijdig gereed zouden 

zijn voor het gasjaar 2018/2019  was  voor de minister aanleiding om nu een besluit voor één jaar 

te nemen. Het instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018/2019 zal juridisch nog gestoeld zijn op de 

'oude' Mijnbouwwet maar wel in de geest van de nieuwe wet handelen. In het najaar van 2019 zal 

hij op basis van de (naar alle waarschijnlijkheid) dan geldende aangepaste wetten  met zijn nieuwe 

werkwijze gaan werken.  

7. Argumenten 

De minister is in zijn instemmingsbesluit op een aantal punten tegemoet gekomen aan onze 

zienswijze. Zo wordt in het instemmingsbesluit nu een bandbreedte benoemd en wordt de hoogte 

van de winning nu alleen nog gebaseerd op de variabele: temperatuur. Het definitieve besluit is 

vergeleken met het ontwerp, beter leesbaar en bevat veel meer motiveringen. Ook is beter 

omschreven hoe de minister de belangen van leveringszekerheid, schade, versterking, 

veiligheidsrisico, seismisch risico en sociale veiligheid tegen elkaar afweegt.  

Er zijn echter ook punten waarop het instemmingsbesluit onvoldoende tegemoet komt aan onze 

zienswijze. Zo is de wijze waarop gasgebruikers kunnen worden afgeschakeld onvoldoende 

onderbouwd en ontbreekt een toetsing aan de grondrechten uit het Europees Verdrag voor de 

Rechten van de Mens (EVRM) en het VN-kinderrechtenverdrag. 

In de toelichting van het besluit is een aantal punten met betrekking tot de versterking genoemd 

die niet in lijn zijn met de afspraken die de regio op 20 september jl. met het Rijk hierover heeft 

gemaakt en het Plan van Aanpak versterking. Deze punten maken geen onderdeel uit van het 

dictum, het eigenlijke besluit. Ze staan in de toelichting die op zichzelf geen rechtsgevolg heeft en 

daarmee ook niet in rechte afdwingbaar is. De Raad van State kan om deze reden het besluit niet 

vernietigen. Wel kan de Raad de minister opdragen om de motivering aan te passen. Dat zou 

kunnen leiden tot een andere afweging. Omdat het over belangrijke punten gaat zou het niet 

ageren tegen het besluit de indruk kunnen wekken dat de regio instemt met deze afwijking van de 

gemaakte afspraken.  

Daarnaast geven alle overwegingen omtrent schade ons op dit moment nog geen concreet zicht op 

een ruimhartige, onafhankelijke en rechtvaardige afhandeling van alle schade met oog voor de 

menselijke maat.  

Bovenstaande punten geven aanleiding om bij de belangenafweging die de minister in zijn besluit 

maakt een aantal kanttekeningen te plaatsen. Eén kanttekening is het beeld dat schade en 

versterking geregeld zijn en er vanuit dat beeld een afweging is gemaakt tussen het belang van de 

Groningers en het belang van leveringszekerheid. Als de uitgangspunten in het instemmingsbesluit 

omtrent schade en versterking niet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van de regio, 

dan kan de uitkomst van zijn afweging door de regio worden betwist. De Raad van State moet dan 

overwegen of de minister in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.  

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing 
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9. Financiële paragraaf 

De juridische kosten behorende bij de regionale beroepsgang zullen, evenals bij de vorige 

procedure, gedragen worden  de provincie en de Veiligheidsregio Groningen.  

10. Communicatie 

De raad zal via een persbericht over dit voorstel met de inwoners communiceren.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De zienswijze die op 2 oktober jl bij de minister is ingediend op zijn ontwerp-instemmingsbesluit is 

tegelijkertijd ook ingediend door een groot aantal andere Groninger gemeenten, de provincie, de 

beide waterschappen en de Veiligheidsregio. Hiermee wordt getracht een eenduidig en krachtig 

signaal vanuit bestuurlijk Groningen aan Den Haag te geven. Naar verwachting zullen ook de 

provincie, veel gemeenten, de waterschappen en de Veiligheidsregio beroep aantekenen.  

Na besluitvorming over de beroepsgang zal de advocaat mr. W.R. van der Velde namens ons een 

beroepschrift bij de Raad van State indienen. Het werkconcept van het beroepschrift is ter 

kennisname als bijlage bij de stukken gevoegd. Het definitieve beroepschrift zal na 28 december 

door de advocaat ter informatie ons worden gezonden.  

 

 

Namens de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Midden-Groningen, 

 

 

 

 

H. Haze 

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Midden-

Groningen 

F.M. Bouwman 

Griffier 
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1 Brief met standpunt gemeenteraad Midden-Groningen inzake instemmingsbesluit Groningenveld 
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