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Onderwerp: Proces vaststellingsbesluit gasjaar 2020-2021 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op basis van de Mijnbouwwet moet de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) jaarlijks 

een besluit nemen over de hoogte van de gaswinning uit het Groningenveld en de wijze waarop de 

winning hiervan plaatsvindt (de Operationele Strategie). Dit vaststellingsbesluit moet hij uiterlijk 

nemen op 1 oktober. Op basis van diezelfde Mijnbouwwet hebben de regionale overheden (de 

colleges van de gemeenten en provincie en het dagelijks bestuur van de waterschappen) een 

adviesrol aan de minister (artikel 52d lid 6). Bovendien kunnen de regionale overheden een 

zienswijze uitbrengen en kan eventueel beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit. 

In deze brief informeren wij u over het proces hiervan en de rol die u hierin kunt invullen. 

 

De basis voor het besluit is de prognose voor het gasjaar 2020-2021die Gasunie Transport Services 

(GTS) op 1 februari 2020 aan de minister heeft gestuurd. In de prognose geeft GTS een 

advies aan de minister over het winningsniveau dat nodig is om aan de leveringszekerheid te 

voldoen. Voor het gasjaar 2020-2021 wordt geadviseerd om 9,3 mld m3 te winnen. De minister heeft 

vervolgens aan NAM opdracht gegeven om een tweetal operationele strategieën op te stellen die 

zijn gebaseerd op het advies van GTS.  

 

Adviesperiode  

Op 31 maart zal het ministerie van EZK de operationele strategieën en de bijbehorende stukken 

publiceren. Onder die bijbehorende stukken is in ieder geval een nieuwe berekening van de HRA op 

basis van de beide operationele strategieën. Ook zal er een review bij zijn van Staatstoezicht op de 

Mijnen (SodM) op de aangeleverde stukken. In de periode van 1 april tot 12 mei hebben de 

wettelijke adviseurs de tijd om hun adviezen over deze stukken op te stellen. De wettelijke 

adviseurs zijn, naast de regionale overheden, de Mijnraad, SodM, TNO en KNMI.  

Evenals voorgaande jaren is het tijdpad weer uiterst krap. Voor het advies geldt dat wij de 
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documenten waarop wij ons advies moeten baseren (de operationele strategieën en HRA van NAM) 

op 31 maart 2020 zullen ontvangen. 

 

Vervolgprocedure 

Nadat alle wettelijke adviseurs hebben geadviseerd stelt de minister van EZK het ontwerp-

vaststellingsbesluit vast en publiceert dit. Het ministerie van EZK gaat ervan uit dat dit op 19 juni 

wordt gepubliceerd. De periode waarop het ontwerp-besluit ter inzage ligt loopt dan tot 31 juli. Dit 

is twee weken buiten de zomervakantie en vier weken daarbinnen. In die periode kan een ieder 

een zienswijze indienen. Daarna stelt de minister uiterlijk op 1 oktober het definitieve 

vaststellingsbesluit vast. Dat besluit staat open voor beroep. 

 

Rol en bevoegdheden gemeenteraad 

 

Advies 

de adviesrol ligt conform de Mijnbouwwet bij de colleges van de regionale overheden. Het college 

zal uiterlijk 12 mei haar advies vaststellen. Dit advies wordt regionaal voorbereid door deskundigen 

uit de verschillende regionale overheidsorganisaties en vervolgens bestuurlijk afgestemd. Wij 

streven ernaar op 4 mei een afgestemd advies te hebben dat kan worden vastgesteld in het college 

van 12 mei. Deze krappe procedure zorgt ervoor dat er geen gelegenheid is om op formele wijze 

een zienswijze van uw raad te vragen. Wel stellen wij voor dat we het concept advies aan u 

verzenden, zodat u het college voor besluitvorming nog uw eventuele zienswijzen mee kan geven. 

 

Zienswijze 

Voor het uitbrengen van een zienswijze op het ontwerp vaststellingsbesluit in juli geldt dat de 

gemeenteraad een eigen bevoegdheid heeft om een zienswijze in te dienen. Wij zullen u dan 

informeren en tevens melden of wij en/of onze regionale colleges een zienswijze indienen. In de 

vorige procedure hebben wij mede namens u een zienswijze ingediend. Ook voor de periode van de 

zienswijze geldt dat we dit regionaal voorbereiden en afstemmen.  Hierbij worden wij gehinderd 

door het feit een groot gedeelte van de inzagetermijn in de zomervakantie valt, wat de 

besluitvorming over een eventuele zienswijze bemoeilijkt.  

 

Corona 

Op dit moment worden we geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Wij gaan ervan uit 

dat dit geen gevolgen heeft voor de te volgen procedures rondom het vaststellingsbesluit van het 

gasjaar 2020/2021. Wel kan het zijn dat de vorm van bepaalde onderdelen in de procedure worden 

aangepast. Zo waren we voor de uitbraak van de coronacrisis in gesprek met het ministerie van EZK 

over de manier waarop inwoners meegenomen kunnen worden in deze procedure.   

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


