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Onderwerp: Adviesrecht voor vaststellingsbesluit Groningenveld 2019-2020

Geachte leden van de raad,

Adviesrecht voor Vaststellingsbesluit op basis van Operationele Strategie

Op 26 maart hebben wij u geïnformeerd over de Operationele Strategie van NAM en de daarbij

behorende aangepaste Hazard and Risk Analysis (HRA) die hoort bij het gasjaar 2019-2020. Zoals u

weet is er vanwege de aangepaste Mijnbouwwet niet langer sprake van een Winningsplan dat over

meerdere jaren de planmatige winning van gas aangeeft en de instemming van de minister met

zo’n plan, maar wordt er nu jaarlijks een Operationele Strategie door NAM opgeleverd op basis van

prognoses door Gasunie Transport Services (GTS). Deze Operationele Strategieën worden jaarlijks

door de minister vastgesteld. De voorbereiding van een dergelijk vaststellingsbesluit verloopt op

dezelfde wijze als dat wij de laatste jaren gewend waren rondom de winningsplannen. Dat

betekent dat burgemeester en wethouders van de gemeenten waar de gaswinning plaatsvindt (op

basis van artikel 52b, lid 6b van de Mijnbouwwet) gevraagd wordt om de minister te adviseren

zodra de Operationele Strategie is verschenen.

Operationele Strategie Groningenveld 2019-2020

Inmiddels is de Operationele Strategie voor het gasjaar 2019-2020 verschenen (zie bijlage 1a en 1b)

en heeft ook SodM al haar eerste analyse erop uitgevoerd (zie bijlage 2). De colleges hebben tot 8

mei de gelegenheid om advies uit te brengen. Wij zullen dit advies, evenals in voorgaande

procedures, in nauwe afstemming met de andere gemeenten, provincie, de beide waterschappen

en de veiligheidsregio opstellen teneinde tot een uniforme basis voor adviezen te komen. Dit

betekent dat wij rond 24 april in overleg met de bestuurders van de regio een gezamenlijk advies

zullen bespreken en dit vervolgens in ons eigen college zullen vaststellen. Wij willen u als raad de

gelegenheid geven om ons tijdig punten mee te geven die wij in ons advies kunnen opnemen. U

kunt zich daarbij baseren op de in bijlage 1 en 2 opgenomen stukken. Uw punten kunt u bij de

griffie aanleveren uiterlijk 23 april.
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Vervolgproces

Naast de regionale overheden zijn SodM, Mijnraad en de Technische Commissie Bodembeweging

(TCBB) vaste adviseurs van de minister. Hij zal de verschillende adviezen betrekken in zijn

besluitvorming en naar verwachting medio juni zijn ontwerp vaststellingsbesluit publiceren. Op

basis van de Algemene wet bestuursrecht kunnen we vervolgens onze zienswijze geven op dit

ontwerp besluit en als in september het definitieve besluit wordt gepubliceerd, kunnen we

eventueel besluiten om in beroep te gaan. Het adviestraject en het proces van zienswijze en

beroep staan los van elkaar.

Beroepsprocedure Instemmingsbesluit Groningenveld 2018-2020

Tegelijk met dit adviesproces rondom de Operationele Strategie Groningenveld 2019-2020 loopt de

beroepsprocedure bij de Raad van State over het Winningsplan (nog gebaseerd op de oude

Mijnbouwwet) Groningenveld 2018-2019. De zitting hiervan is op 16 en 17 april. U wordt daarbij

vertegenwoordigd door dhr. mr. W.R. van der Velde van Plas en Bossinade. Op 2 april is dit door

dhr. Van der Velde bij de Raad van State bevestigd (zie bijlage 3). Als reactie op het verweerschrift

van de minister (bijlage 4) hebben wij als regio gezamenlijk een aanvullend beroepschrift opgesteld

en naar de Raad van State gestuurd (bijlage 5).

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder

Burgemeester Gemeentesecretaris




