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Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018-2021 in uw 

vergadering van 28 juni 2017 nam u een door SP, Groen Links, PvdD, 50Plus, SGP-CU, CDA, 

PvdA en D66 ingediende motie aan met betrekking tot gaswinning onder bewoond gebied (motie 

M730). In deze motie spreekt u uit dat gaswinning niet past in het Zuid-Hollandse beleid  met als 

doel duurzame energie én dat u tegen nieuwe gaswinning bent, zeker in het bewoond gebied van 

Zuid-Holland. 

U verzocht 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 uw 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. In deze brief hebben wij uw pleidooi voor meer 

investeringen in duurzame energie en reductie van energiegebruik onder de aandacht gebracht.

Ook hebben wij onze bezorgdheid ten aanzien van mogelijke overschrijdingen van de 

hoeveelheid gewonnen gas in Maasdijk en Monster naar voren gebracht.

Deze brief vindt u als bijlage bij dit behandelvoorstel.

Wij zullen het standpunt over nieuwe winningen, mede in afstemming met andere betrokken 

decentrale overheden, inbrengen bij nieuwe initiatieven voor het opsporen of winnen van gas, 

zowel tijdens de informele voorfase als bij de formele advisering in het kader van Mijnbouwwet.

Daarbij zullen de zorgen over de gevolgen van een eventuele opsporing of winning van gas voor 

bewoond gebied qua veiligheid, milieuhygiënische gevolgen en ruimtelijke inpasbaarheid en
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daaraan verbonden maatschappelijke weerstand tegen nieuwe gaswinningen aan de orde 

worden gesteld.

Voor de informele voorfase is van belang dat de minister van Economische Zaken de intentie 

heeft om belanghebbende partijen eerder te betrekken bij nieuwe initiatieven voor energiewinning 

via het zogenaamde omgevingsmanagement. In een brief hierover (dd. 1-2-2016) heeft minister 

Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijze waarop het ministerie vroegtijdig alle 

betrokken partijen wil betrekken bij nieuwe initiatieven voor energieprojecten. Deze voorfase biedt 

een goede gelegenheid om bij concrete projecten - in afstemming met andere decentrale 

overheden - vroegtijdig het standpunt van de motie uit te dragen. 

Daarnaast zullen wij het standpunt uit de motie meenemen in onze formele rol als wettelijke 

adviseur bij aanvragen voor opsporings- en winningsvergunningen c.q. de instemming op een 

winningsplan. Wij merken daarbij op, dat wij op grond van de Mijnbouwwet bij de advisering op 

aanvragen voor opsporings- en winningsvergunningen de gemeenten en waterschappen moeten 

betrekken. Bij procedures voor de instemming met winningsplannen heeft elke overheid een 

eigen adviesrecht. Ook in die gevallen zullen wij bevorderen, dat de adviezen zijn afgestemd met 

deze overheden dan wel dat we tot een gezamenlijk advies komen. 

Wij merken verder op, dat de minister van Economische Zaken het bevoegde orgaan is voor het 

verlenen van de voor gaswinningen benodigde vergunningen. De decentrale overheden hebben 

de mogelijkheid om een advies uit te brengen. De minister van Economische Zaken moet dat 

advies betrekken bij zijn besluitvorming op een vergunningaanvraag.   

Overigens worden op het ogenblik door de lage gasprijs nieuwe winningen door de 

energiebedrijven vaak uitgesteld. Zo wil de NAM vooralsnog geen gas meer gaan winnen op een 

nieuwe locatie in Maasland.

Tot slot zullen wij uw motie betrekken bij de eerstkomende wijziging van het omgevingsbeleid (de 

komende herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit). Wij zullen de beleidsuitspraken ten 

aanzien van het winnen van fossiele energie in overeenstemming brengen met de strekking van 

de aangenomen motie dat nieuwe gaswinningen niet passen in het beleid om te komen tot een 

duurzame energievoorziening.    

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

Bijlage: Brief aan de minister van Economische Zaken
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