
De we�en waaraan het 
winningsplan van

NAM wordt getoetst

Naar een nieuw gaswinningsbesluit Groningen
Vóór oktober 2016 neemt het kabinet een besluit over de gaswinning in Groningen. In deze advertentie leest 

u over de stappen naar dit nieuwe besluit en over de mogelijkheid die u hee� om te reageren. Tot eind mei 
kunnen betrokken provincies, gemeenten, waterschappen, Veiligheidsregio Groningen, Staatstoezicht op de 

Mijnen (SodM), Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad een advies geven op het nieuwe 
winningsplan van NAM. Op basis van deze adviezen neemt het kabinet eind juni een concept gaswinningsbesluit. 

Vanaf begin juli hee� iedereen zes weken de tijd om te reageren op het concept gaswinningsbesluit. 
Vóór 1 oktober 2016 wordt een de�nitief gaswinningsbesluit genomen.

begin april 
NAM hee� nieuw winnings-
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Adviseurs waaronder 
decentrale overheden
en SodM geven advies 
over het winningsplan

eind juni
Kabinet neemt 

concept gaswinnings-
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begin juli - medio augustus
Iedereen kan reageren 

op het concept 
gaswinningsbesluit

eind september 
Kabinet neemt 
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gaswinningsbesluit
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Waar kunt u op reageren?
Vanaf begin juli hee� iedereen zes weken de tijd om te reageren op het concept gaswinningsbesluit, hierin staat:

Een overzicht van de 
adviezen van provincies, 

gemeenten, waterschappen, 
Veiligheidsregio Groningen, 
SodM, Tcbb en de Mijnraad

Conclusies uit adviezen en 
beoordeling van het 

winningsplan

advies

Meer informatie kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen

Het concept besluit inclusief 
eventuele voorschri�en 
en beperkingen, zoals de 

maximale hoeveelheid 
te winnen gas per jaar

Reageren 
Vanaf begin juli tot medio augustus ligt het concept gaswinningsbesluit ter inzage. Iedereen 
kan hierop een reactie geven via het indienen van een zienswijze. Eind juni informeren wij u 
nader over hoe u kunt reageren. De overheid betrekt de zienswijzen in het de�nitieve besluit 
over de gaswinning in Groningen. 

Ministerie van Economische Zaken, mei 2016


