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Datum

Zie verzenddatum linksonder 
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Uw kenmerk

DGETM-EO / 18237556

 

Bijlagen

-

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.

Hierbij dienen wij een zienswijze in op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Spijkenisse-

intra. Op 29 maart jl. heeft de Omgevingsdienst Haaglanden u namens ons geadviseerd over

gaswinning op deze locatie. Hoewel veel van onze adviespunten in het ontwerp zijn gehonoreerd,

maken wij hierbij graag gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, om zo twee voor

ons belangrijke punten nog eens onder uw aandacht te brengen.

  

Transitie naar een duurzame energievoorziening

Spijkenisse-Intra betreft volgens de NAM een nieuw aardgasveld. Omdat de vraag naar aardgas

voorlopig zal blijven aanhouden, vinden wij net als u dat bestaande gaswinningen in Zuid-Holland

moeten worden gecontinueerd. Wij vinden het echter niet gewenst dat initiatieven voor het

winnen van gas uit nieuwe velden worden gehonoreerd. Het Rijk heeft aangegeven dat in 2020

nationaal 14% van de energie hernieuwbaar moet worden opgewekt. Onzes inziens kan onze

bijdrage in deze landelijke verdubbeling1 alleen bereikt worden wanneer nieuwe energie-

initiatieven in Zuid-Holland hernieuwbaar van aard zijn.

 

De provincie Zuid-Holland spant zich ervoor in dat voor de verwarming van de bebouwde

omgeving in 2035 geen aardgas meer nodig is. Dit is een ingewikkelde operatie waarbij veel

partijen zijn betrokken. Het is onze overtuiging dat het voor het draagvlak bij deze partijen van

belang is, dat de afbouw van het gebruik van aardgas gepaard gaat met een zekere afbouw van

de winning ervan. Dit  wil zeggen dat weliswaar oude bronnen worden leeg geproduceerd, maar

dat geen nieuwe bronnen meer in gebruik worden genomen, zodat een ieder duidelijk wordt dat

er serieus sprake is van een overgang naar een hernieuwbare energievoorziening.

                                                       
1 Van 6,6 %  (2017) naar 14%  (CBS).

http://www.zuid-holland.nl
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Omgevingsveiligheid

Wij  hadden verwacht dat de initiatiefnemer op basis van haar vergunning eerst een proefboring

zou uitvoeren, en daarna op basis hiervan - zoals gebruikelijk - een Seismische Risico Analyse

(SRA) zou uitvoeren. In plaats daarvan heeft zij een SRA op basis van aannames opgesteld. 

Deze werkwijze vinden wij in verband met de omgevingsveiligheid onacceptabel.

U motiveert dit in het ontwerp-instemmingsbesluit door op te merken dat de mijnbouwregelgeving

zich er niet tegen verzet in te stemmen met een winningsplan zonder dat eerst een proefboring is

verricht. Deze opmerking kunnen wij slecht verenigen met de opmerking in  uw brief aan de

kamer van 9 mei jl., waarin u aangeeft dat winningsplannen weliswaar zijn gericht op het

optimaliseren van de productie, maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierdoor geen

onveilige situaties mogen ontstaan. 

 

Conclusie

Wij vragen u niet in te stemmen met gaswinning uit dit nieuwe veld. Indien u hier toch toe wilt

overgaan, dan dringen wij er bij u op aan om de initiatiefnemer te overtuigen eerst een

proefboring uit te voeren en op basis daarvan een SRA op te stellen, zodat vervolgens eventueel

noodzakelijke maatregelen kunnen worden vastgesteld.  Op deze wijze wordt het maximale

gedaan om de omgevingsveiligheid te garanderen.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

 


