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gaswinning vertraging oploopt. Verder moeten de afspraken rondom de versterking en
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Geachte heer ,
In overleg met onze gemeentesecretaris mw.  meld ik u dat de gemeente Haren het gezamenlijk
advies van zowel de Provincie als de Veiligheidsregio onderschrijft en geen nadere punten zal aandragen.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 

Bestuurssecretaresse
 
Gemeente Haren
Raadhuisplein 10
Postbus 21
9700 AA Haren
 
telefoon: 050 - 53
mail: @haren.nl
www.haren.nl
 

 
 
 
 
 

Van:  [mailto:  
Verzonden: maandag 30 juli 2018 10:12
Aan: Secretariaat Haren <secretariaat@haren.nl>
Onderwerp: Advies instemmingsbesluit Groningenveld
 
Beste mevrouw ,
 
Mijn collega  heeft mevrouw  per e-mail gevraagd om een advies van de gemeente
Haren over het concept instemmingsbesluit gaswinning Groningenveld 2018 (e-mails d.d. 19 juni, 3 juli, 10 juli, 13
juli).
 
De overige Groninger gemeenten hebben een gezamenlijk advies uitgebracht (zie persbericht onder), maar hebben
daarnaast ook in veel gevallen eigen punten aangedragen. Graag vernemen wij of de gemeente Haren nog
aanvullende adviezen heeft.
 
Alvast hartelijk dank voor uw antwoord,
 
Met vriendelijke groet,
 

Procescoördinator Instemmingsbesluit Groningenveld

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Energie & Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
M 06 25
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PERSBERICHT
Groningen, dinsdag 24 juli 2018

 

 

Regio Groningen adviseert minister Wiebes over komend

gasjaar

Overheden in de regio Groningen vinden dat er een plan B moet liggen als de
afbouw van de gaswinning vertraging oploopt. Verder moeten de afspraken
rondom de versterking en aansprakelijkheid snel concreet worden. Daarnaast wil
de regio ook aandacht voor de impact op sociale veiligheid, gezondheid,
maatschappelijke onrust en economie. 
 

 

Dit staat in het advies aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat de
Groningse gemeenten, waterschappen, provincie Groningen en Veiligheidsregio Groningen (samen ‘de
regio’) in nauwe samenwerking hebben opgesteld. Dit advies gaat over het winningsbesluit voor de
hoogte van de gaswinning voor het gasjaar 2018/2019. 
 
Met de ingezette lijn om de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen naar nul, dient de minister van
EZK nog wel een aantal onzekerheden weg te nemen. Zoals de snelheid van de afbouw van de
gaswinning en het aantal gebouwen dat versterkt moet worden. Met de afbouw van de gaswinning wordt
de oorzaak van de aardbevingen aangepakt.  
 
Jaarlijks betrokken 
In de nog in 2018 aan te passen Mijnbouwwet wordt de regio om advies gevraagd. De regio wordt
jaarlijks door de minister van EZK betrokken bij het vaststellen van de hoogte van de gaswinning in het
betreffende jaar.
 
Definitief besluit 
Op 18 augustus publiceert de minister op www.overheid.nl het zogeheten ontwerp-instemmingsbesluit.
Van 19 augustus tot 28 september kunnen instanties en inwoners hierop reageren door een zienswijze
in te dienen. Op 15 november publiceert de minister het definitieve instemmingsbesluit. Na 15 november
kan er beroep ingesteld worden bij de Raad van State. 
 
Gezamenlijk persbericht
Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Appingedam, Bedum, Westerwolde, Ten Boer,
Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren, Midden-Groningen, Leek, Loppersum, De Marne,
Marum, Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Winsum, Zuidhorn, de provincie Groningen, de
Veiligheidsregio Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. 
 
Advies van de provincie Groningen aan minister Wiebes (PDF-document)

 
 

 

Noot voor de pers:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en
Communicatie: 050 - 316 41 29. Buiten kantoortijd en in het weekend: 06 - 22 66 84 47.
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Martinikerkhof 12
9712 JG Groningen
Sint Jansstraat 4
9712 JN Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen
Telefoon
050 316 49 11
www.provinciegroningen.nlKlik
hier voor de website van
Provincie Groningen.
info@provinciegroningen.nlKlik
hier om een mail te sturen aan
Provincie Groningen.

Uitschrijven Schrijf u uit voor het
ontvangen van Persberichten van
Provincie Groningen | Gegevens
wijzigen Wijzig uw gegevens op de
website van Provincie Groningen.

 
 
 

 

 
U ontvangt deze e-mail op het e-mailadres: @provinciegroningen.nl Het

mailadres waar u e-mail op ontvangt van Provincie Groningen.

 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en
Internationaal ondernemen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

De gemeente Haren streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen.
Mocht deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?
Voor informatie over de gemeente Haren, gemeentelijk beleid en gemeentelijke producten en diensten kunt u terecht op www.haren.nl.
De gemeente Haren maakt geen gebruik van e-mail voor het nemen van besluiten of het sluiten van overeenkomsten.
Ook is de gemeente niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending en ontvangst van e-mail,  of de niet tijdige of onjuiste overbrenging
ervan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gemeente Haren
Raadhuisplein 10
9751 AN HAREN (GN)
Tel.: 14 050 
Email: Gemeente@Haren.nl
Website: www.haren.nl
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