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Onderwerp: Adviesrecht winningsplannen Drentse gasvelden en Groningengasveld

Geachte voorzitter/leden,

De Mijnbouwwet wordt gewijzigd. Het wetsvoorstel is ter behandeling aan de Tweede

Kamer aangeboden. ln deze brief informeren wij u daarover.

De minister van Economische Zaken is en blijft in dat voorstel het bevoegd gezag voor

de goedkeuring van winningsplannen. De decentrale overheden krijgen een adviesrol.

Vooruitlopend op de gewijzigde wet heeft de minister toegezegd dat voor winnings-
plannen nu al in de geest van deze wijziging gehandeld zal worden. Hierna geven wij

informatie over onze nieuwe rol bijde Drentse winningsplannen in het algemeen en

over de speciale rol bij het winningsplan voor het Groningengasveld in het bijzonder.

Advie sre cht wi n n i ng s pl a n ne n

Eén van de voorgestelde wijzigingen van de Mijnbouwwet betreft een eigenstandig

adviesrecht voor provincies, gemeenten en waterschappen bij het ontwerpgoedkeu-

ringsbesluit voor winningsplannen van de minister van Economische Zaken. Het gaat

zowel om nieuwe als om te wijzigen plannen. ln Drenthe betreft het in eerste instantie

acht winningsplannen waarover wij advies kunnen geven. ln de bijlage is een over-

zicht opgenomen, met per plan de betrokken gemeenten en waterschappen, die ook

kunnen adviseren. Wij zullen in voorkomende gevallen ons advies uitbrengen over

ontwerpgoedkeuringsbesluiten voor dergelijke winningsplannen voor olie en gas.

Advie sre cht G ron i nge ng asve ld
Naast bovengenoemde nieuwe advisering over winning uit de zogenaamde kleine

velden, is er voor Drenthe sprake van nog een adviesrecht. Het is bekend dat de bo-

dembeweging door gaswinning uit het Groningengasveld ook merkbaar kan zijn in

delen van Noord-Drenthe.



2

Daarom besloot de minister van Economische Zaken dat wij als provincie, alsmede de
betrokken Noord-Drentse gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze, advies-
recht krijgen voor het winningsplan van het Groningengasveld, ook al ligt dit veld vol-
ledig buiten Drents grondgebied. De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's
zijn hierbij al betrokken.

Het Groningse advies wordt voorbereid door een ambtelijke kopgroep, die bestaat uit
vertegenwoordigers van de provincie Groningen, een aantal Groningse gemeenten en
de eerdergenoemde waterschappen. De kopgroep levert een 'casco' waarin alle par-
tijen hun advies hebben kunnen zetten. Alle betrokken colleges nemen een besluit
over het advies en dienen dit afzonderlijk in bij de minister. Het aansluiten bij dit inte-
grale advies met de Drentse adviezen is efficiënt en het is een goede bundeling van
krachten. De nauwe samenwerking met Groningse partners, die aljaren ervaring op
dit dossier hebben, zal de behartiging van onze belangen zeker ten goede komen. De
inbreng van de Drentse belangen in het advies aan de minister wordt verder geborgd

doordat de betrokken Drentse colleges over het integrale advies zelf afzonderlijk be-
sluiten en het eigenstandig verzenden. Hoewel provincie en gemeenten ieder een
eigenstandig adviesrecht hebben, zal nauwe samenwerking en onderlinge afstemming
plaatsvinden. Volgens de huidige planning wordt het winningsplan voor het Gronin-
gengasveld begin april 2016 ingediend door de Nederlandse Aardolie Maatschappij
BV. Na een check op volledigheid door het Staatstoezicht op de Mijnen, zal het plan

openbaar worden. De adviesorganen, dus ook wij, hebben vanaf circa half april tot
eind mei 2016 de tijd om hun adviezen in te dienen. Naar verwachting legt de minister
vervolgens het ontwerpbesluit medio juni 2016 ter inzage en kunnen wij tot medio
augustus 2016 een zienswijze indienen. Het definitieve besluit van de minister kan
dan in september 2016 gereed zijn. Hierna staat nog de mogelijkheid van beroep
open.

Brede relatie met provinciaal ondergrondbeleid
Gedeputeerde Stelpstra heeft uw Staten een notitie toegezegd, waarin breder wordt
geschetst welke bevoegdheden de provincie heeft in de ondergrond en hoe wij daar-
mee omgaan. Deze notitie zal binnenkort separaat volgen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage:

mb/coll

winningsplannen ter advisering van Drenthe



Winningsplan Gasvelden Gemeenten Waterschappen
Annerveen Annerveen Aa en Hunze Hunze en Aa's

Tynaarlo
Westerveld Vries (Noord, Zuid en Centraal) Aa en Hunze Noorderzijlvest

Norg Zuid Midden-Drenthe Drents Overijsselse Delta
Roden Noordenveld Hunze en Aa's
Een Assen
Eleveld Tynaarlo
Witterdiep
Assen

Kiel-Windeweer Kiel-Windeweer Tynaarlo Hunze en Aa's
Coevorden Coevorden Hoogeveen Vechtstromen

Coevorden
Schoonebeek Olieveld Schoonebeek Olieveld Coevorden Vechtstromen

Emmen
Wanneperveen Wanneperveen Meppel Drents Overijsselse Delta

De Wolden
Westerveld

Diever Diever Westerveld Drents Overijsselse Delta
Vinkega Vinkega Westerveld Drents Overijsselse Delta

BIJLAGE: Overzicht winningsplannen in Drenthe waarover binnenkort geadviseerd zal kunnen worden
               (Er zijn meerdere winningsplannen, maar niet alle plannen behoeven nu advies)


