Raadsvoorstel
Onderwerp: Vaststellingsbesluit
Datum:
28 oktober 2020

gaswinning Groningenveld 2020-2021

Agendapunt: 11
Behandeling: Opiniërend en
besluitvormend
Portefeuillehouder(s):
Steller:

n.v.t.
S. van Roon

1. Toelichting
Op 24 september 2020 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het
vaststellingsbesluit voor de gaswinning Groningenveld 2020-2021 bekend gemaakt.
Vanuit het uitgangspunt 'niet meer winnen dan nodig' mag en moet NAM van 1 oktober
2020 tot 1 oktober 2021 8,1 miljard m3 gas winnen. In het besluit bevestigt de minister dat
vanaf medio 2022 geen winning uit het Groningenveld meer nodig is om huishoudens en
bedrijven in Nederland en het buitenland te voorzien van gas. Er is tot 2026 nog wel een
zogenaamde minimumflow nodig om te voldoen aan Europese eisen. Volgens deze eisen
moet een combinatie van extreme koude en gelijktijdige uitval van installaties opgevangen
kunnen worden. Naar verwachting is de minimumflow in 2022 1,5 miljard m3 en loopt het
daarna af. De minister onderzoekt in hoeverre de opslag in Grijpskerk ingezet kan worden
om een oplossing te bieden voor de minimumflow.
Het college en de raad hebben zienswijzen ingediend tegen het ontwerpvaststellingsbesluit en zijn daarmee gerechtigd om beroep in te stellen tegen het
vaststellingsbesluit.
Procesverloop
In februari raamde GTS dat 9,3 miljard m3 nodig is voor het gasjaar 2020-2021 uit het
Groningenveld om te voldoen aan de leveringszekerheid. NAM stelde twee operationele
strategieën op. In mei is daar door de regionale overheden op geadviseerd. Vervolgens
hebben college en raad, net als de andere regionale overheden, zienswijzen ingediend
tegen het ontwerp-vaststellingsbesluit. De minister heeft op 24 september het definitieve
besluit bekendgemaakt. Degenen die zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep
instellen tegen het besluit.
Analyse en advies
De regionale ambtelijke kopgroep heeft het vaststellingsbesluit geanalyseerd en het naast
de ingediende zienswijzen gelegd. Vervolgens hebben de bestuurlijke kartrekkers
ondergrond op 5 oktober ingestemd met de analyse en een advies gegeven. De analyse
en het advies zijn via het ondersteunend bureau voorgelegd aan de bestuurders VOG en
op 8 oktober akkoord bevonden. De memo is bijlage bij dit voorstel. Kortheidshalve
verwijzen wij daarnaar voor het volledige advies en de analyse.
Het advies is om géén beroep in te stellen, maar wel een brief te schrijven.
Samenvatting gronden om géén beroep in te stellen
De minister moet in het besluit alle belangen tegen elkaar afwegen. De Mijnbouwwet
bepaalt welke belangen dat zijn: de leveringszekerheid, in hoeverre wordt voldaan aan de
veiligheidsnorm, het tempo van de afbouw van de vraag, het tempo van versterken van
gebouwen, de maatschappelijke ontwrichting als gevolg van bodembeweging én als
gevolg van het afsluiten van afnemers. Dit leidt tot een totaalafweging.
Gelet op de motivering van de minister en de totaalafweging is er juridisch gezien geen
aanleiding om beroep in te stellen tegen het besluit. De minister motiveert namelijk elk

aspect en weegt steeds de nadelige effecten van de gaswinning mee. Overeenkomstig
het advies van de regio stelt de minister operationele strategie 2 vast inclusief alle
daaraan verbonden aspecten. Zoals in de zienswijze is verlangd, blijft de minister onder
de raming van GTS. Ook een aantal andere adviezen en punten uit de zienswijzen neemt
de minister over.
In juridische opzicht is er geen aanleiding om beroep in te stellen. Daarnaast is een
politieke en maatschappelijke beoordeling gemaakt. Gelet op de motivering van het
besluit en het feit dat de regio vergevorderde gesprekken met de minister heeft over de
versterking is de verwachting dat de Raad van State het beroep ongegrond zal verklaren.
Gelet op de onderhandelingen zou dat een risico zijn. Ook maatschappelijk gezien is het
voeren van onderhandelingen effectiever dan het instellen van beroep op dit punt.
Advies om wel een brief te schrijven
Alhoewel er geen reden is om beroep in te stellen, is er tegelijkertijd wel aandacht nodig
voor een aantal punten. Het voorstel is dan ook om deze punten in een brief te
benoemen. Kortheidshalve verwijzen wij naar de conceptbrief.
Betrokkenheid raad
Op 7 oktober 2020 is het advies besproken met de overleggroep van de raad. Daarin is
afgesproken dat de besluitvorming over het al dan niet instellen van beroep in de
raadsvergadering van 28 oktober aan de orde zal komen. Het college is op grond van
artikel 160, lid 1 onder f Gemeentewet bevoegd om namens de raad te besluiten om al
dan niet beroep in te stellen. Maar de raad mag ook een zelfstandig besluit nemen.
2. Gevraagd besluit
U wordt gevraagd om:
1. Geen beroep in te stellen tegen het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld
2020-2021;
2. De brief die het college aan de minister stuurt te onderschrijven.
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