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Gevraagd besluit 

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:  
 

- In te stemmen met het advies van Veiligheidsregio Groningen aan de Minister van EZK met 
betrekking tot het vaststellingsbesluit Groningen gasjaar 2020 - 2021 

 
 

Toelichting voorstel 

 
Op 1 april 2020 heeft de Minister van EZK de Groninger overheden verzocht om een advies uit te 
brengen ten aanzien van de met betrekking tot de voorgestelde operationele strategieën 
Groningenveld gasjaar 2020 – 2021. 
 
De ambtelijke kopgroep heeft hiertoe een conceptadvies opgesteld, waarmee de burgemeesters 
van de aardbevingsgemeenten hebben ingestemd. Dit concept advies wordt bij de meeste 
gemeenten besproken tijdens de collegevergaderingen van 12 mei 2020. VRG stuurt, bij 
instemming van het Algemeen Bestuur daarom ook op het advies naar de minister van EZK op 12 
mei 2020. 
 
De effecten van de gaswinning, en in grote mate van de schadeafhandeling en de versterking zijn 
ook dit jaar voor VRG een belangrijk aandachtspunt. De maatschappelijke ontwrichting als gevolg 
van bodembeweging door gaswinning wordt daarom in het advies extra benadrukt en in hoofdstuk  
wordt de minister geadviseerd bij het opstellen van het vaststellingbesluit dit mee te wegen. 
Tevens wordt gevraagd om samen met de regio te zoeken naar de benodigde maatregelen op dit 
gebied. 
 
Zienswijze op het ontwerp vaststellingsbesluit 
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Het vaststellingsbesluit zal op 1 oktober 2020 weer door de minister van EZK worden vastgesteld. 
De Minister van EZK publiceert op 19 juni 2020 het ontwerp vaststellingsbesluit. 
Het uitbrengen van een zienswijze op het ontwerp vaststellingsbesluit is geen verplichting, het is 
een keuze. Echter indien er geen zienswijze wordt ingediend bestaat later in het proces, wanneer 
het definitieve vaststellingsbesluit er ligt, niet meer de mogelijkheid om in beroep te gaan. In de 
planning van EZK kan gedurende 6 weken een zienswijze worden ingediend tussen 19 juni en 31 juli 
2020. Dit betekent dat vier weken van deze periode ín de zomervakantie van Noord Nederland 
vallen en 2 weken er buiten. Dit betekent dat  de kopgroep slechts twee weken de tijd heeft om 
een zienswijze op te stellen, deze te bespreken met de bestuurlijke kartrekkers, af te stemmen met 
de regionale bestuurders en ter besluitvorming aan de afzonderlijke colleges en besturen voor te 
leggen. Waarschijnlijk gebeurt dit t.z.t. per e-mailconsultatie. 
 

 

 
 

Afstemming/consequenties 

 Afgestemd Consequenties 
Juridisch ☐ De juridische checks en analyses zijn uitgevoerd door de ambtelijke 

kopgroep gaswinning. 
Financieel ☐ N.v.t. 
Personeel ☐ N.v.t. 
IM/ICT ☐ N.v.t 
Communicatie ☐ N.v.t. 
Inkoop ☐ N.v.t. 
Overig ☐ N.v.t. 

 


