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Aan:
de heer P.A. Zwiers
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 14 september 2017
Ons ken m erk 37 I 3.4 I 201 7 002332
Behandeld door mevrouw D. Wimmers (0592) 36 55 14
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
bezwaarprocedure gaswinning Wapse

Geachte heer Zwiers,

ln uw brief van 31 juli 2017 stelde u een aantal vragen over de bezwaarprocedure
gaswinning Wapse. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq

1

Bent u het eens met de PvdA Statenfractie dat de keuze om de bezwaarprocedure in
de zomervakantie te laten vallen, een ongewenste keuze is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1
Ja, in algemene zin zijn wij het met u eens.

Vraas2
Bent u bereíd de bezwaren, zoals de PvdA-fractie deze heeft, over te brengen aan de
Minister en te pleiten voor verlenging van de bezwaarprocedure? Zo nee, waarom
niet?

Antwoord 2
Wij hebben dit inmiddels onder de aandacht van het Ministerie van Economische Zaken gebracht. Het betreft een beroepsprocedure. Het ministerie
heeft ons geantwoord dat uitstelvan de termijn van indienen van het beroepschrift niet een zaak van de minister is en heeft dit als volgt toegelicht:

2

'De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Dit is

een wettelijke termijn en het is niet mogelijk om een wettelijke beroepstermijn
te verlengen.
De Algemene wet bestuursrecht (art. 6.6 Awb) geeft de mogelijkheid om een
beroepschrift zonder gronden (onderbouwing) in te dienen, in die gevallen
waarin het niet mogelijk is om op tijd (dus binnen die 6 weken) een beroepschrift goed te onderbouwen. Als dit voldoet aan de eisen die aan een zogenoemd 'pro forma' beroepschrift worden gesfe/d kan de rechtbank vervolgens een termijn stellen waarbinnen de onderbouwing van het beroepschrift aangeleverd dient te worden. Dit is echter een bes/rssing van de
rechtbank. Men dient zich dus tot de rechtbank te wenden om uitsluitsel te
krijgen over het antwoord op de vraag of uitstel van de termijn van het indienen van een beroepschrift mogelijk is.'

Vraaq 3
Bent u bereid met de Minister te bespreken dat dergelijke procedures in de toekomst
niet meer in de zomervakantie worden gepland?

Antwoord 3
Dit soort procedurele zaken brengen wij al regelmatig onder de aandacht van

de minister.

Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

t Usecretaris
mb/coll

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe
Dhr. J.J. van Aartsen
Postbus 122
9400 AC Assen
Datum: 31 juli 2017
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van orde betreffende 'Procedure bezwaar gaswinning
Wapse’

Geachte voorzitter,

Afgelopen week liet het Ministerie van Economische Zaken weten dat Vermillion de gaswinning mag
verdrievoudigen bij Wapse. Minister Henk Kamp heeft ingestemd met het nieuwe winningsplan.
De PvdA vindt deze keuze op dit moment ongewenst, omdat er nog veel onduidelijk en niet geregeld is wat
betreft de schadeafhandeling. Dat dient wat de PvdA betreft eerst geregeld te zijn, alvorens er nieuwe
vergunningen voor gaswinning worden verstrekt.
De Statenfractie van de PvdA heeft ook kennis genomen van de duur van de bezwaarprocedure. Deze loopt
tot 1 september. Daarmee is de bezwaarprocedure bijna identiek aan de zomervakantie in het noorden.
Een periode waarin men veelal afwezig is en het nieuws minder goed volgt. Ondanks dat een aantal
betrokkenen is geïnformeerd door het Ministerie, vindt de PvdA het onjuist om een dergelijke procedure
over zo’n gevoelig onderwerp in een zomervakantie te laten vallen.
Dit gegeven leidt bij de PvdA-fractie tot de volgende vragen:

1. Bent u het eens met de PvdA Statenfractie dat de keuze om de bezwaarprocedure in de zomervakantie
te laten vallen, een ongewenste keuze is? Zo nee, waarom niet?
2. Bent u bereid de bezwaren, zoals de PvdA-fractie deze heeft, over te brengen aan de Minister en te
pleiten voor verlenging van de bezwaarprocedure? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid met de Minister te bespreken dat dergelijke procedures in de toekomst niet meer in de
zomervakantie worden gepland?

Met vriendelijke groet, namens de Statenfractie PvdA Drenthe,
Peter Zwiers

