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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-665899681 (DOS-2018-
0000867)

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3444 van PvdA, SP en GL over Gaswinning Gaag-Monster

Advies

1 . Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3444 - Gaswinning Gaag-

Monster.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de Statenvragen 3444

– Gaswinning Gaag-Monster.

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

 

Bijlagen

Beantwoording schriftelijke vragen 3444 over gaswinning Gaag-Monster.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16  oktober 2018 10 oktober 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Gedeputeerde Staten worden voorgesteld de beantwoording van de Statenvragen over het

advies over het nieuwe winningsplan van Gaag-Monster vast te stellen. Het ministerie van

Economische Zaken & Klimaat (EZK) heeft hierover een concept-instemmingsbesluit genomen,

waarbij zij naar de mening van GS voldoende rekening met het provinciale advies heeft

gehouden. Daarom gaan wij ervan uit dat ook in het definitieve instemmingsbesluit over het

nieuwe winningsplan voldoende met onze inbreng rekening zal worden gehouden. Gedeputeerde

Staten zijn daarom niet van plan tegen het concept-instemmingsbesluit in beroep te gaan.

Financieel en fiscaal kader

-  

 

Juridisch kader

Het Rijk is bevoegd gezag voor de vergunningverlening voor de winning van fossiele brandstoffen

in het kader van de Mijnbouwwet. In dat kader heeft zij een concept-winningsplan van de NAM in

procedure gebracht, waarop belanghebbenden zoals de PZH kunnen inspreken. 

 

2 Proces

 

Dit voorjaar heeft de Omgevingsdienst Haaglanden namens de PZH het ministerie van EZK

geadviseerd over dit winningsplan. Recent heeft EZK het concept-instemmingsbesluit over het

winningsplan gepubliceerd, waaruit blijkt dat zij met het advies van de PZH rekening heeft

gehouden. In de antwoorden wordt toegelicht dat dit de reden was waarom de PZH geen

zienswijze heeft ingediend bij het ministerie van EZK, en ook geen zienswijze meer zal indienen.

 

3 Communicatiestrategie

 De beantwoording van de vragen wordt na vaststelling toegezonden aan Provinciale Staten. 

 


