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Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen 

90, 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto’s is beperkt.

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 en de 

Kadernota 2018-2021 op 28 juni 2017 een motie aangenomen met betrekking tot gaswinning 

onder bewoond gebied. In deze motie spraken Provinciale Staten uit dat gaswinning niet past in 

het Zuid-Hollandse beleid met als doel de transitie naar duurzame energie én dat zij tegen 

nieuwe gaswinning in Zuid-Holland zijn.

Provinciale Staten verzochten ons 

 deze uitspraak uit te dragen bij het Rijk, 

 samen met betrokken gemeenten en provincies te pleiten tegen gaswinning onder 

bewoond gebied en

 bij het Rijk te pleiten voor meer investeringen in duurzame energie en reductie van 

energiegebruik om gaswinning zo snel mogelijk overbodig te maken.

Wij hebben het standpunt uit de motie aan het Rijk kenbaar gemaakt door middel van een brief 

aan de minister van Economische Zaken als verantwoordelijke minister voor de 

vergunningverlening voor gaswinningen. Bijgaand vindt u een afschrift van deze brief aan de 

minister van Economische zaken, waarin wij ook onze bezorgdheid ten aanzien van mogelijke 

overschrijdingen van de hoeveelheid gewonnen gas in Maasdijk en Monster naar voren hebben 

gebracht.

Het standpunt ten aanzien van nieuwe winningen willen wij verder bij concrete nieuwe initiatieven 

voor het opsporen of winnen van gas - in afstemming met u als betrokken decentrale overheid -

inbrengen in informele processen en formele adviezen op grond van de Mijnbouwwet. 
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

- Brief aan minister van Economische Zaken  
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