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Geachte leden van de raden,
Zoals in het memo van 20 november jl. is aangekondigd informeren we u graag over de stand van
zaken rond een eventueel beroep tegen het Instemmingsbesluit Groningen Gasveld 2018-2019.
Op 14 november jl. is het Winningsplan Groningen Gasveld 2018-2019 gepubliceerd door Minister
Wiebes. Het Instemmingsbesluit is bij dit memo bijgevoegd. Op basis van een quick-scan is ambtelijk
een eerste analyse gemaakt van dit besluit (reeds eerder als bijlage 3 meegestuurd). In de AB-regio
vergadering van 23 november 2018 is een uitgebreide analyse voorgelegd. In deze analyse is een
aantal punten voor beroep en een aantal tegen beroep benoemd. U wordt tijdens de vergadering
hier verder over geïnformeerd. Toch willen we u alvast enige toelichting geven. Een argument pro
beroep; door nu niet in beroep te gaan wordt het instemmingsbesluit onherroepelijk. Daardoor gaan
we impliciet akkoord met wat de Minister heeft opgenomen in zijn besluit over versterking en
schade. Dit kan zich in de toekomst tegen ons keren. Een argument contra: juridisch gezien lijkt er
geen aanleiding te zijn om de artikelen waarin de voorwaarden aan NAM worden opgelegd in het
besluit te bestrijden. Bovendien, de verwachting is dat de eerste operationele strategie voor het
gasjaar 2019-2020 al in procedure is of een nieuw instemmingsbesluit in voorbereiding, op het
moment dat het beroep bij de Raad van State dient.
Aanvankelijk zouden de bestuurders tijdens de genoemde vergadering een afweging maken hoe met
een eventuele beroepsmogelijkheid om te gaan. De bestuurders hebben echter laten weten dat het
nu al doen van een uitspraak over het eventueel in beroep gaan, tegen de verhoudingen met de
Minister kan indruisen. Het AB heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben alvorens hierover een
finaal advies te willen geven. Dit betekent dat formele besluitvorming in de colleges van B&W ook
opschuift. Ieder college van B&W zal op 18 december een besluit tot beroep moeten nemen, om te
voldoen aan de gestelde uiterlijke termijn waarop het beroep moet zijn ingediend, te weten uiterlijk
27 december 2018. Wel heeft het AB vooruitlopend op de vergadering van 14 december de
ambtelijke kopgroep opdracht gegeven om wel een beroepschrift voor te bereiden.
Inzet voor bespreking op 28 november
Als wij de planning aanhouden van het AB dan is er tussen 14 december en 27 december geen
mogelijkheid meer om van u te vernemen hoe u tegen het instemmingsbesluit aan kijkt en daaraan
gekoppeld, het besluit om daar wel of niet tegen in beroep te gaan. Dit vinden wij een ongewenste
situatie die voorbij gaat aan de democratische legitimering voor dit soort vergaande besluiten.
Vooruitlopend op het besluit om eventueel in beroep te gaan willen we dan ook graag van u horen
hoe u tegen een eventuele beroepsprocedure aankijkt. Tevens vernemen wij graag uw gevoelens en
bedenkingen ten aanzien van het instemmingsbesluit van de Minister, die wij vervolgens in een
beroepschrift als input kunnen meenemen.
Tot slot is het streven en de wens van de gezamenlijke colleges van B&W om, indien er op 18
december 2018 toe wordt besloten om in beroep te gaan, dit ook namens de raden te doen.
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Tegelijkertijd willen we ons voegen in een gezamenlijk besluit van de regio om dat uiteindelijk wel of
niet te doen.
We zijn als colleges van B&W dan ook op zoek naar afstemming met u en vragen van u de ruimte om
dit besluit om wel of niet in beroep te gaan ook namens uw raden te mogen nemen. We zullen u
uiteraard informeren en ons achteraf verantwoorden.
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