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Geachte heer ,

Bij brief van 29 september 2017 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid

van bestuur (hierna: Wob) informatie verzocht over het overleg dat op
20 september 2017 plaatsvond op het Provinciehuis te Groningen waarbij de
Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) aanwezig was. Bij brief van
13 oktober 2017 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd.

U vraagt het geheel der correspondentie, rapporten, contactjournaals en overige

stukken die gewisseld zijn tussen 1 september 2017 en 29 september 2017 en die

betrekking hebben op het gesprek/de gesprekken waaraan NCG op
20 september 2017 deelnam op het Provinciehuis te Groningen. Het betreft
hetgeen is besproken over het schadeprotocol, de versterking van huizen en

overige opstallen en alle lopende zaken rondom schadeafhandeling. Ook vraagt u

een overzicht van de aanwezige personen/instanties.

Uw verzoek heeft betrekking op de NCG, onder verantwoordelijkheid van de
Minister van EZK, belast met het bevorderen van de totstandkoming en uitvoering

van het Programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. Om deze reden

is uw verzoek behandeld door de NCG en wordt het besluit op uw verzoek
genomen door de Minister van EZK. Voor inhoudelijke vragen over dit besluit kunt

u contact opnemen met de behandelaar van NCG, mw.

In de brief van 27 oktober 2017 is de beslistermijn met vier weken verdaagd tot
24 november 2017.

In de brief van 8 november 2017 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is

opgeschort tot 22 november 2017 vanwege het vragen van zienswijzen aan

derden. Ik heb de zienswijzen op 22 november 2017 ontvangen, de uiterlijke

beslistermijn is daarmee 8 december 2017 geworden.
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Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob
artikelen verwijs ik u naar bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 2 relevante documenten aangetroffen. Deze
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is
gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de
inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.

Het document met nummer 2 bévat delen die reeds openbaar zijn. Het betreft
pagina’s 9 en 10 van dat document. De Wob is niet van toepassing op reeds
openbare documenten. Zie www.tweedekamer.nI voor de vindplaats van deze
documenten. Ter informatie heb ik voormelde pagina’s bijgevoegd als bijlage 3.

De documenten met nummers 1 en 2 bevatten delen met informatie die buiten de
reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze informatie is weggelaten.

Zienswijzen
U bent er over geïnformeerd in de brief van 8 november 2017 dat er derde
belanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van het document met nummer 2
en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun zienswijze te geven.

Door de derde belanghebbenden zijn geen bedenkingen ingediend.

Besluit
Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie
waarom u verzocht, opgenomen in het document met nummer 1 openbaar te
maken met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de
motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Ik heb besloten (een deel van) de door u gevraagde informatie, opgenomen in het
document met nummer 2 niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik
naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
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en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

In de documenten met nummers 1 en 2 staan persoonsgegevens zoals namen,
telefoonnummers en e-mailadressen. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens
het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet
wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom heb ik die persoonsgegevens
verwijderd uit deze documenten.

Gelet op artikel 10, derde lid, van de Wob wordt voor wat betreft de persoonlijke
levenssfeer van één persoon geen beroep gedaan op artikel 10, tweede lid, aanhef
en onder e van de Wob, nu deze heeft ingestemd met openbaarmaking.

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het
betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in
de zin van de Wob.

Persoonlijke beleidsopvattingen
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob volgt dat
het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is
opgesteld. Het gaat onder meer om nota’s van ambtenaren en hun politieke en
ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een
ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda’s,
notulen, samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van
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ambtelijke adviescommissies. Degene die het document heeft opgesteld moet de
bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor zichzelf of voor het gebruik door
anderen binnen de overheid. Ten aanzien van deze stukken moet van de
bedoeling om ze als stukken voor intern beraad beschouwd te zien, uitdrukkelijk
blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. Deze
beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant.
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies,
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.

Het document met nummer 2 is opgesteld ten behoeve van intern beraad en
bevat persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. Ik
acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om ten aanzien van dit
document met toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot
personen herleidbare vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke
beleidsopvattingen. Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik uit het document
verwijderd.

Wijze van openbaarmaking
De documenten met nummers 1 en 2 treft u bij dit besluit in kopie aan.

Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden,
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nI geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.

Hoogachtend,

mr. H.J.Ie Rooij
plaatsvervangend secretaris-gi

Ons kenmerk
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De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:
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Bezwaar
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie
openbaar te maken kan binnen zes weken na de dag waarop het laatste
deelbesluit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden
gericht aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ‘s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden
op de in de aanhef vermelde datum.
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Bijlage 1.— Relevante artikelen uit de Wob

Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of
ander materiaal dat gegevens bevat;

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en
de uitvoering ervan;

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een
bestuurlijke aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van
de Wet milieubeheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
10. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.

Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek
is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker.
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3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag
na die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is
gegeven aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop
door de belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is
gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder
verm&ding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden
gegeven.
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is
bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie:

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar
tegen heeft;

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid,
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een
verlenging rechtvaardigt;

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
dit:

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of

rechtspersonen vertrouwelijk aan d&overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

Ons kenmerk
DGBI-DR / 17185958
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f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie.
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a, de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het
milieu.

Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen
herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is
van overeenkomstige toepassing.
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Nr. Naam document Beoordeling Wob Afzender Ontvanger
1 Re: bestuurlijk en maatschappelijk Deels buiten reikwijdte, 1O.2.e NCG/EZK NCG

overleg over het ijkmoment deels openbaar
Gaswinning Groningen

2 Deels buiten reikwijdte, 1O.2.e EZK NCG
Adviesnota werkbezoek deels openbaar 11.1
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Betreft Aanbieding tweede kwartaalrapportage NCG 2017 en stand van zaken

schadealbandeling en versterking

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur Ik uw Kamer de rapportage van de Nationaal CoördlnntDr Groningen
(NCG) over het tweede kwartaal van 2017. De kwartaalrapportage geeft een
kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten van de NCG In de periode
april tot en met juni 2017.

In aanvulling daarop Informeer Ik u over de stand van zaken ten aanzien van de
ontwikkeling van een nieuw protocol voor de afhandeling van sdiade daar
bodembeweging als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld, alsmede over
de voortgang en vooruitziditen van de versterklngsoperatle. Daarmee kom Ik
tevens tegemoet aan het verzoek van het lid Van Tongeren (GL.) bIj de Regeling
van Werkzaamheden van 7 september ji. (kenmerk 2017Z11670).

Schadeafhandeling
Ten aanzien van de schadeafhandellng richt de kwartaalrapportage zich op de
afhandeling van schades volgens het oude protocol. Uit de rapportage blijkt dat in
het tweede kwartaal in totaal 2.181 schades zijn gemeld. Hiervan zullen er 1.745
In behandeling worden genomen onder het nog vast te stellen protocol dat thans
In ontwikkeling Is.

Onder regie van de NCG heeft Intensief overleg plaats tussen maatschappelijke
partijen, regionale bestuurders en het Rijk om te komen tot een nieuw
schadeprotocol. Een definitieve overeenstemming over het nieuwe protocol Is
echter nog niet bereikt. Op verzoek van de regIo Is In de tussentijd onder andere
opdracht gegeven om het concept-schadeprotocoi juridisch te toetsen.

Met het oog op een breed gedragen nieuwe wijze van schade-afhandeling, waarin
NAM op afstand komt te staan, verkent het kabinet op dit moment de mogelijke
manieren waarop een schadefands ken worden ingericht. Een schadefonds zal
naar verwachting een bijdrage kunnen leveren aan het komen tot
overeenstemming over het schadeprotacol. De verkenning naar het schadefonds
zal de keuzes voor hoofdrlchtlngen ten aanzien van vormgeving, reikwIjdte en
govemance van een fonds In beeld brengen, opdat het volgend kabinet hierover
spoedig ken besluiten
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Ons kenmef1
OGBT.DR 1 7t349t9Om bewoners niet langer te laten wachten, is Centrum Veilig Wonen (CVW) op 24juli onder regie van NCG weer gestart met de opname van schades dle sinds 31maart zijn gemeld en die In de tussentijd niet werden opgenomen. Het gaatvooralsnog om het vastieggen van alle In de woning aanwezige schades enbeantwoording van een aantal feitelijke vragen door de bewoner 1 eigenaar. Ditresulteert In een opnameversiag dat aan de bewoner wordt voorgelegd met devraag of het verslag juist en volledig Is. Er wordt nog geen oordeel gevormd overde oorzaak van de schade. Dit komt aan de orde zodra een nieuw schadeprotocolIn werking treedt.

Versterking
De kwartaalrapportage beschrijft ook de stand van zaken van de Inspectie- enversterkingsaanpak. De Inspecties telden na uitvoering van verschillendesterkteberekeningen tot versterkingsadvlezen. Deze vormen de start van hetgesprek met de bewoners over de aanpak van hun woning en eventueleaanvullende wensen dle hierin kunnen worden meegenomen. Bij het opstallen vande versterkingsadviezen op basis van Inspecties en sterkteberekeningen van dc1.467 huizen dle al In 2016 zijn geïnspecteerd ontstaat echter vertraging. In dekwartaalrapportage staat dat een groot deel van de concept-versterkingsadviezendle In opdracht van het CVW tot stand zijn gekomen, van onvoldoende kwaliteitwas. Daarmee waren deze versterkingsadviezen niet geschikt om bewonersadequaat te informeren over hun spedfieke situatie en om met henvervaiggesprekken te kunnen voeren over de aanpak. Er moest extra tijd wordenuitgetrokken om de adviezen op het gewenste niveau te brengen, Dit heeft ertoegeleid dat de NCG de bewoners van de 1.467 pandn dle In 2016 zijngeïnspecteerd, heeft moeten meiden dat zij, In tegenstelling tot eerdere berichten,pas dit najaar worden geïnformeerd over de voorgesteldeversterklngsmaatregeien aan hun huis.

Daarnaast heeft de NCG mij gemeld dat een forse achterstand Is ontstaan In deinspecties. Dit vind ik zorgelijk met het oog op de ambitie om per jaar 5.000woningen te Inspecteren, door te rekenen en versterldngsadvlezeri op te stellen.Ik heb de NCG om dle reden gevraagd mij op korte termijn nader te Informerenover de situatie dle hij schetst en de mogelijkheden In beeld te brengen hoe om tegaan met de ontstane situatie. Ik zal uw Kamer hierover zo spoedig mogelijknader berichten.

I-I.GJ. Kamp
Minister van Economische Zaken
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In dat kader lijkt het ons verstandig dat de heer Alders ook bij deze overleggen aanwezig is.  
Graag hoor ik van je of dat mogelijk is.  
Met vriendelijke groet, 

 
drs.  | Ministerie van Economische Zaken  
(Senior) Beleidsmedewerker | Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging | Directie Energie 
en Omgeving |  
Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC, Den Haag | Postbus 20401, 2500 EK, Den Haag |  
Telefoon:  | @minez.nl |  
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag | 
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Ministerie van Economische Zaken

TER ADVISERING
Directaraat-generaal
Energie, Telecoin E

Aan de Minister Hededinging
Directie Energie en Omoeving

Auteur
drs.
T
1 @mmez.nI

Datum
14 september 20L7

flOa Kenmerk
Voorbereiding bestuurlijk en maatschappelijk overleg DGETM EO / 17145262

ijkmoment instemmingsbesluit Gaswinning

Kopie een

Bijiage(n)

Paralenroute
Paraat Paraat Paraat

fIT hd Enerçle en Omgeving DGETM
lledeparaat Medeperaaf Medeparaaf

BBRparaar

Aanleiding
Volgende week woensdag 20 september 2017 gaat u op werkbezoek in Groningen.
Onderdeel van dit werkbezoek zijn een bestuurlijk en een maatschappelijk overleg
over het - aan de Tweede Kamer toegezegde - ijkmoment op 1 oktober 2017 In
het kader van het instemmingsbesluit voor de gaswinning uit het Groningenveld.
Met deze nota ontvangt u hiervoor de voorbereiding.

Over deze nota is afstemming geweest met de directie Regio.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota en bijgevoegd dossier ter voorbereiding van het

maatschappelijk overleg (10.15 uur tot
10.45 uur) op 20 september 2017 op het Provinciehuis in Groningen.

Kernpunten
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Directeraat-generaal
Energie, Telecom &
t4adedlnging
Directie Energie en Omgeving

Kenmerk
DGETM-O 171i5262

r

•

Toelichting
•

• De overleggen gaan primair over het ljkmoment op 1 oktober 2017 in hetkader van het instemmirigsbesluit voor de gaswinrilng uit het Groningenveld.verwachting is echter dat de deceritrale overheden het ook willen hebben overde voortgang van de versteridngsopgave. In dat kader zal de NCG, In depersoon van Hans Alders, bij deze overleggen aanwezig zijn.
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Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
DireUle Energie en Omgeving

agenda
Omschn)vlng Maatschappelijk overleg ljkmorrient instemmingsbesluit

Gaswinning Groningen
Minister van Economische Zaken

Behandeld door
drs

mInez.ni

Vergaderdetum en

t.ccatle
20 september 2017, 10.15 uur - 10.45 uur
Provinciehuis Groningen, GS Kamer

Vargadarpunten
1. Opening en mededelingen
2. Jaarlijks ijkrnoment gaswinning Groningen
3. Rondvraag
4. Sluiting

Lijst maatschappelijke organisaties voor maatschappelijk overleg
ijkmoment

Organlsatii Naam
Gasberaad A. Vink (nadere delegatie voigt)

(1 zult ambtelijk worden ondersteund door en (E&0)

Voorzitter

Datum
15 september 2017

Kenmerk
DGETM EO / 17146a02

BLjlage(n)

ç
Groninger Bodem Beweging

MKB Noord

NCG
Ministerie van Economische Zaken

S. Wind

3. v.d.knoop, A. Hebels, D. Scharren
en C. Fossen

H. Kamp_
H. Aiders
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3. Rondvraag

U kunt de aanwezigen kort de gelegenheid geven om een afsluitende opmerking te maken. Het ismogelijk dat bestuurders en/of maatschappelijke organisaties van de gelegenheid gebruik willen temaken om de schade- en versterkingsapgaven op te brengen. U kunt hierbij ook het woord gevenaan NCG Hans Alders om nadere toelichting te geven.
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TER ADVISERING

Aan de Minister

Team GrunTngen bovengrvnds

mnaz.n

nota

renuau
raat

dIecw Re9I
tiedeparaaf

eeRpaar

Brief TK kwartaairapportage NCG en stand van zaken
schade-afhandeling en versterkIng

Kernpunten
Kamerbrief
- Met de brief biedt u formeel de tweede kwartaalrapportage 2017 aan de TKaan; NCG heeft dit document reeds op 31 juli gepubliceerd.
- Over het proces om te komen tot een nieuw schadeprotocol waarin NAM opafstand komt van de afhandeling, bericht u dat nog geen overeenstemming Is

Ministerie van Economische Zaken

DicWraat-neraal
aeddJrsevea &Em,ovatie

t

sc;
Mideparaar

Pamar

Medeparaal

Aanleiding

Advies

Datum
S eeptember 2O7

Kenmed
bGSIDR 1 171fl71

kapta Ban

IIjI.ge(n)

Ontwan.n BB

i SEP. 2Oil
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IedHjrsteven 1 XnnovUø
DfreclJe Regio

kenmerk
DG&-DRI 17141171berEIkt, maar dat Inmiddels wel Is gestart met de opname vanschademeldingen, in afwachting van beoordeling onder het nieuwe protocol.

(



TER ONDERTEKENING

Ministerie van conomIsche Zaken

Aan de Minister
Plrctamat-genaraal
Bedrijlalaveri & aflh,Gvauo
0Ir,tU Rto

Autalar

T

nota TK-brlef (tekenversie) - Ze kwartaalrapportage NCG en
stand van zaken schade en versterken

Datum
12 september 2017

Kenmeak
DGI-DR/ 1fl43901

Kopla aan

BIjI.ge(n)

Paratanraute
ParaardItaI akkoord 13/9/2017 Paraat

dra

Aanleiding
Afgelopen vrijdag 8 september bent u geïnformeerd over de stand van zaken
La.v. de opgelopen vertraging In de versterklngsopgave lvm het eardbevlngsrlslco
In Groningen en hebt u kennis genomen van de conceptbrlef aan de Tweede
Kamer, dle pas na overleg op 12 september kon worden afgerond. Bij deze lag Ik
u ter tekening de afgeronde brief voor.

Advies
Ii kunt de brief ondertekenen.

0

dhectlur Ra to
4edepiraaf

SG
Medeparaa

Paraaf

Medeparaat
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