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J.J. Rijken (PVV)

(d.d. 19 januari 2018)

Nummer

3360

Onderwerp

Gasboringen in Zuid-Holland

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

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?

Antwoord

Het college heeft de motie opgevat als een oproep om vanuit de noodzaak om te 

komen tot de transitie naar duurzame energie te pleiten tegen nieuwe 

gaswinningen, zeker niet onder bewoond gebied vanwege de mogelijke 

veiligheidsrisico’s van bodembeweging als gevolg van een nieuwe winning.   

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.

Antwoord

Nee. Naar onze mening is er in de commissievergadering van17 januari jl.

geconcludeerd dat er geen verdere actie nodig is. 

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 
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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?

Antwoord

Nee, zie vorige antwoord. De provincie is bovendien niet in de positie om huidige 

gaswinningen te stoppen. De minister van Economische zaken en Klimaat (EZK)

is bevoegd orgaan voor de vergunningverlening voor gaswinning. Wij hebben bij 

bestaande gaswinningen slechts een adviesrol wanneer er sprake is van een 

aanvraag voor een wijziging van het winningsplan.

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

Antwoord

Zie antwoord 3. Wij verwachten niet dat een eventuele vermindering van de 

gaswinning in Zuid-Holland overall grote gevolgen zal hebben voor de Zuid-

Hollandse economie. De gasmarkt is geen regionale markt maar een 

(inter)nationale markt. De transitie naar duurzame energie biedt juist weer 

nieuwe kansen voor de economie in Zuid-Holland.   

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

Antwoord

In de bijlage vindt u een overzicht van de velden waar in Zuid-Holland op dit 

moment gas wordt gewonnen met daarbij aangegeven of er sprake is van 1 of 

meerdere winputten op de winlocatie. We hebben dit overzicht afgestemd met 

de NAM, het bedrijf dat - behoudens 1 winning (zie bijlage) – de operator is voor 

alle bestaande gaswinningen in Zuid-Holland. Er worden op dit moment in Zuid-

Holland geen nieuwe boringen naar gas uitgevoerd. Wel bestudeert de NAM de 

mogelijkheden om nieuwe velden aan te boren. Toekomstige boringen zijn wat 

de NAM betreft niet uitgesloten. 

6. Om hoeveel contracten gaat het en tot wanneer lopen de huidige contracten 

voor gaswinning?

Antwoord

Het recht om delfstoffen te winnen, wordt gereguleerd met een publiekrechtelijke 

vergunning op grond van de Mijnbouwwet, ook wel concessie genoemd. Zoals 

wij in antwoord 3 hebben aangegeven, is de minister van EZK bevoegd orgaan 

voor de vergunningverlening. 

In Zuid-Holland vigeren 7 vergunningen voor het winnen van olie- en/of gas. 

Deze vergunningen beslaan nagenoeg het gehele grondgebied van de 

provincie. De eindtermijn van deze vergunningen varieert van medio 2026 tot 

voor onbepaalde eindtermijn.
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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?

Antwoord

Zie antwoorden 2 en 3.

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         F. Vermeulen
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Bijlage:  Overzicht bestaande gaswinningen in Zuid-Holland
(bron TNO en NAM)

Veld Gemeente Winningslocatie In productie winputten

1 Monster Westland Monster-3 J 1

2 Gaag Midden-Delfland, Westland, 
Maassluis, Vlaardingen

Gaag J Meerdere

3 De Lier Westland Monster-3 J 1

4 Maasdijk Westland, Rotterdam, 
Maassluis, Schiedam

Gaag J Meerdere

5 Q16-Maas     1                                     Rotterdam Maasvlakte J 1

6 ’s Gravenzande Westland ’s Gravenzande J 1

7 Botlek Rotterdam Botlek J 1

8 Pernis-West Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen

Pernis-West J Meerdere

9 Spijkenisse-Oost Nissewaard, Rotterdam Spijkenisse-Oost J 1

10 Hekelingen Nissewaard, Korendijk Spijkenisse-Oost J 1

11 Oud-Beijerland-Zuid Oud-Beijerland Oud-Beijerland-Zuid J 1

12 Oud-Beijerland-Noord Oud-Beijerland, Nissewaard Oud-Beijerland-Zuid J 1

13 Reedijk Binnenmaas Reedijk J 1

14 Oudendijk Cromstrijen, Strijen Numansdorp J 1

15 Heinenoord Binnenmaas Blaaksedijk J 1

16 Oudeland Strijen Numansdorp J 1

17. Noorderdam Offshore ’s Gravenzande J 1

18. Pernis Rotterdam, Albrandswaard Pernis-West N 1

19.Spijkenisse-West Nissewaard Spijkenisse-Oost N 1

                                                  
1 Winning van Oranje-Nassau Energie
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