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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-607341959 (DOS-2017-

0005768)

Contact

mr. J.A.M. van Hagen/ drs. F. Dorèl

070 - 441 70 84

jam.van.hagen@pzh.nl

Onderwerp:

Behandelvoorstel Motie 730 Gaswinning onder bewoond gebied

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het behandelvoorstel aan Provinciale Staten voor motie 730 

met betrekking tot gaswinningen in bewoond gebied vastgesteld. Ook hebben GS de brief 

vastgesteld waarin de minister van Economische Zaken wordt geïnformeerd over het standpunt 

van de provincie Zuid-Holland dat nieuwe gaswinningen niet passen in het beleid van Zuid-

Holland om te komen tot een duurzame energievoorziening. Dit standpunt zal ook worden 

uitgedragen tijdens informele processen in de voorfases voor nieuwe initiatieven voor gaswinning 

en bij de formele advisering op grond van de Mijnbouwwet. Het beleid voor nieuwe gaswinning

zal bij de eerstkomende wijziging van het omgevingsbeleid bij de herziening van de Visie Ruimte 

en Mobiliteit in de zin van de motie worden aangescherpt. 

Advies:

1. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met het behandelvoorstel voor motie 730 

met betrekking tot nieuwe gaswinningen in bewoond gebied en de gemeenten en

hoogheemraadschappen;

2. Vast te stellen de brief aan minister van Economische Zaken, waarin hij (onder andere) 

wordt geïnformeerd over het standpunt van de provincie Zuid-Holland dat nieuwe 

gaswinningen niet passen in het beleid van Zuid-Holland om te komen tot een duurzame 

energievoorziening;

3. Vast te stellen de brieven aan de bij nieuwe initiatieven voor gaswinning betrokken 

decentrale overheden: de provincie Utrecht, de Hoogheemraadschappen De Stichtse 

Rijnlanden en Delfland, de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, 

Maassluis, Midden-Delfland, Woerden, Montfoort, en Oude Water; met als bijlage een 

afschrift van de brief onder 2; 

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: mr. J.A.M. van Hagen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Verbeeten, TCM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas
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4. Vast te stellen de publiekssamenvatting met betrekking tot het behandelvoorstel voor 

motie 730 met betrekking tot nieuwe gaswinningen in bewoond gebied in de provincie 

Zuid-Holland. 

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Motie 730 Van Aelst (SP) gaswinning onder bewoond gebied
Brief_GS_Behandelvoorstel
Brief_GS_ Minister van Economische Zaken
Brief_provincie Utrecht
Brief_Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Brief_Hoogheemraadschap Delfland, 
Brief_gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Brief_gemeente Krimpenerwaard, 
Brief_gemeente Maassluis
Brief_gemeente Midden-Delfland
Brief_gemeente Woerden
Brief_gemeente Montfoort
Brief_gemeente Oude Water
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1 Toelichting voor het College

Financieel en fiscaal kader:

Geen bijzonderheden

Juridisch kader:

Geen bijzonderheden

2 Proces

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

van Provinciale Staten d.d. 28 juni 2017 is een door SP, Groen Links, PvdD, 50Plus, SGP-CU, 

CDA, PvdA en D66 ingediende motie aangenomen dat Provinciale Staten tegen gaswinning 

onder bewoond gebied zijn (motie M730). 

In het behandelvoorstel wordt aangegeven dat in een brief aan de minister van EZ het standpunt 

uit de motie kenbaar wordt gemaakt dat nieuwe gaswinningen niet passen in het Zuid-Hollandse 

beleid om te komen tot een duurzame energievoorziening. 

Daarin zal ook worden gepleit voor extra middelen om de transitie te versnellen. De brief aan de 

minister van EZ is ter vaststelling bijgevoegd. Een afschrift van de brief wordt verzonden aan de 

decentrale overheden die betrokken zijn bij nieuwe initiatieven voor gaswinning.  

Aan het verzoek om samen met andere decentrale overheden te pleiten tegen gaswinning onder 

bewoond gebied wordt invulling gegeven, door bij concrete nieuwe initiatieven voor gaswinning dit 

standpunt in afstemming met andere decentrale overheden in te brengen. Dit vindt zowel plaats 

tijdens de informele voorfases voor nieuwe initiatieven als bij de formele advisering op grond van 

de Mijnbouwwet. 

3 Communicatiestrategie

Geen bijzonderheden.
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