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Aan de raad.
Inleiding
aanleiding
Op 1 oktober 2016 moet er een door de minister van Economische Zaken goedgekeurd winningsplan voor het
Groningenveld gereed zijn om de gaswinning te continueren. Vooruitlopend op de nieuwe Mijnbouwwet heeft
de minister besloten om al bij dit winningsplan aan de betrokken provincies, gemeenten, waterschappen en
veiligheidsregio’s adviesrecht te geven over het winningsplan. Dit adviesrecht is voor gemeenten
voorbehouden aan het College van Burgenmeester en Wethouders. Voor de samenvatting van dit winningsplan
wordt verwezen naar bijlage 1. Vanwege de complexiteit en de omvang van het Winningsplan Groningen
Gasveld 2016 is het plan niet als geprinte bijlage toegevoegd. Bij de bijlagen wordt verwezen naar de digitale
versie.
De zogenaamde ‘kopgroep’, waarin vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, waterschappen en
veiligheidsregio van de provincie Groningen zitting hebben, heeft dit advies voorbereid op basis van het
Winningsplan Groningenveld 2016. Gemeenten kunnen het advies geheel of gedeeltelijk overnemen en
indienen bij de minister van Economische Zaken.
procedure
Het advies dient uiterlijk 31 mei ingediend te zijn bij het ministerie. De eerste helft van de maand juni
wordt gebruikt om de adviezen te beoordelen en al dan niet op te nemen in het ontwerpbesluit. Parallel
aan dit proces brengt ook de Mijnraad een advies uit over het winningsplan. Half juni is het
ontwerpbesluit gereed. Daarmee start ook de voorbereiding van de ter visielegging van het
ontwerpbesluit. De periode van ter visielegging start met publicatie van het ontwerpbesluit in de
Staatscourant. Deze publicatie wordt eind juni/begin juli verwacht. Vanaf publicatiedatum start een
periode van 6 weken waarin door eenieder zienswijzen op het ontwerpbesluit kunnen worden
ingebracht. Voor een overzicht van deze planning wordt verwezen naar bijlage 2.
De kopgroep zal aan de hand van het ontwerpbesluit en het onderhavige advies een reactienota
opstellen op basis waarvan zienswijzen worden geformuleerd.

inhoud van het advies
De minister wordt geadviseerd om vanwege bestaande omissies, bestaande onzekerheden en het
ontbreken van een beschouwing en weging van de maatschappelijke effecten:

Primair:

geen instemming te verlenen met betrekking tot het winningsplan Gaswinning
Groningen Gasveld 2016 zoals het nu voorligt;

Subsidiair::

vanwege de onzekerheden en ontbrekende elementen slechts instemming met het
winningsplan verlenen door het hanteren van het voorzorgprincipe ‘better safe than
sorry’ en daarbij:
1. de productie aanzienlijk te beperken ten opzichte van het huidige productieniveau;
2. een termijn te stellen aan de winning;
3. het meet- en regelprotocol niet leidend te laten zijn voor het nemen van een
tussentijds besluit voor verhoging van de productie, maar besluiten uitsluitend te
nemen op basis van nieuwe winningsplannen;
4. te voorzien in onafhankelijke validatie van onderzoeken en bevindingen;
5. NAM in de tussentijd onvolkomenheden te laten aanvullen.

Volgend uit dit hoofdadvies is in de onderbouwing grote aandacht uitgegaan naar veiligheid en de mate waarin
objectieve en subjectieve veiligheid een rol hebben gespeeld in gemaakte keuzes in het winningsplan wat
betreft aard en omvang van de productie en mitigerende maatregelen. Daarnaast worden ook adviezen
geformuleerd met betrekking tot zaken die ontbreken in het winningsplan.
Voor de verdere inhoud van het advies wordt verwezen naar bijlage 3.

Voorstel
Kennis nemen van dit advies met de mogelijkheid tot het naar voren brengen van wensen en
bedenkingen.
Communicatie
Het ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd te zorgen voor een communicatieplan
voorafgaand aan en tijdens de periode van ter visielegging. Daarbij willen ze gebruik maken van
regionale en lokale media. Daarnaast zijn er ook toezeggingen gedaan voor het organiseren van
informatieavonden eind juni, begin juli. Daarbij dient het initiatief uit te gaan van de betreffende
overheidsinstelling.
Bijlagen
Bijlage 1: Samenvatting Winningsplan Groningen Gasveld 2016
Bijlage 2: Projectplanning Winningsplan ministerie EZ
Bijlage 3: Advies Winningsplan 2016
Winningsplan en technische addenda: http://www.namplatform.nl/mediatheek/winningsplan2016.html
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