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Geachte heer van 't Wout,
Als regionale overheden uit Groningen die dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de
aardbevingen in het Groningenveld zijn wij positief gestemd over de wijzigingen in de Mijnbouwwet en de
Gaswet.
De wijzigingen leggen vast dat beëindiging van de winning uit het Groningenveld nu ook wettelijk verankerd
wordt. De wijze waarop u dit voorstelt om te doen geeft ons de waarborgen dat in de toekomst de gaswinning
ook niet weer opgestart kan worden.
Ook komt u in de wetswijziging tegemoet aan ons punt dat NAM als vergunninghouder de zorgplicht behoudt
om nadelige gevolgen van gaswinning zoveel mogelijk te beperken en het borgt dat NAM een monitorings- en
analyseverplichting houdt.
Wij hebben geen bezwaar tegen een vereenvoudigde vaststellingsprocedure bij fase 1, mits de nadelige
gevolgen van gaswinning steeds overwogen worden in uw vaststellingsbesluit. Als wettelijk adviseur zijn wij in
de gelegenheid u hierop te wijzen via onze adviesrol.
Voor het bereiken van een zo spoedig mogelijke sluiting van het Groningenveld is het van belang dat u zich
maximaal blijft inzetten om fase 1 zo snel mogelijk af te ronden en fase 2 te starten.
Deze reactie wordt mede ingediend namens de colleges van de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het
Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt en namens het dagelijks bestuur van de waterschappen
Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de Veiligheidsregio Groningen.
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