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Gasboringen in Zuid-Holland

Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de

vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat het lid van

Provinciale Staten J.J. Rijken (PVV), d.d. 19 januari 2018, bij mij de

volgende vragen heeft ingediend:

Toelichting

In de commissievergadering van 17 januari jl. stond het afdoeningsvoorstel van de

motie 730 Gaswinning onder bewoond gebied op de agenda. De indiener gaf aan niet

tevreden te zijn met de afhandeling van de motie omdat het dictum duidelijk uitsprak

tegen gaswinning in Zuid-Holland te zijn en bij de uitvoering van de motie alleen

gekeken is naar nieuwe gaswinning in de provincie Zuid-Holland. De indiener gaf aan

dat de motie ook uitsprak dat bestaande gaswinning in Zuid-Holland moet stoppen.

1. Heeft het college deze motie opgevat als een oproep om te stoppen met de huidige

gaswinning in Zuid-Holland of alleen als een oproep om nieuwe gasboringen in Zuid-

Holland te voorkomen?

Om de verwarring groter te maken heeft het college in de vergadering gevraagd om

een nieuwe uitspraak van Provinciale Staten over de huidige gaswinning in Zuid-

Holland omdat gedeputeerde Bom-Lemstra een gevecht heeft uit te vechten binnen

het college indien PS werkelijk de uitleg van de indiener hanteert om te stoppen met

de huidige gasboringen in Zuid-Holland.

2. Is het college nog steeds van mening dat een nieuwe uitspraak van Provinciale Staten

gewenst is tav de huidige gasboringen in de provincie Zuid-Holland? Zo ja, waarom,

en zo nee: wat is er dan veranderd sinds de commissievergadering van 17 januari jl. 

De verwarring is nog groter geworden in de commissie. Na aandringen van de

voorzitter is de indiener toch akkoord gegaan met het afdoeningsvoorstel met de

opmerking dat het college zich wel moet beseffen wat de strekking van de motie is,

namelijk dat het ook geldt voor de huidige gaswinning. Toen het college om een

reactie werd gevraagd door de voorzitter stemde het college in met deze uitleg.

3. Heeft het college met deze bevestiging toegezegd de huidige gasboringen te gaan

stoppen in de provincie Zuid-Holland?

4. Welke gevolgen zal dit hebben voor de Zuid-Hollandse economie?

5. Op hoeveel plekken wordt er geboord naar gas in de provincie Zuid-Holland?
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gaswinning?

 

Aangezien het agendapunt nogal rommelig verliep en er duidelijk een verschil van

interpretatie ontstond over de motie tussen de indiener en het college wil de PVV

duidelijk weten wat het collegebeleid nu is en wat het college met de uitspraak van PS

doet.

7. Wat is het college standpunt om huidige gasboringen in de provincie Zuid-Holland te

stoppen? 

Den Haag, 19 januari 2018

De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,

drs. J. Smit


