
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt Winningsplan Q16 Charlie Noord

Postbus 248
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Onderwerp

Zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit

winningsplan Q16 Charlie Noord.

 

Geachte minister, 
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Datum

Zie verzenddatum linksonder 

Ons kenmerk

PZH-2019-676468406

Uw kenmerk

DGETM-EO / 18306877

Bijlage

-

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 Q16 Charlie Noord. 

Op 12 juni jl. heeft de Omgevingsdienst Haaglanden u namens ons geadviseerd over gaswinning

op deze locatie. Hoewel veel van onze adviespunten in het conceptbesluit 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

Q16 Charlie Noord betreft een nieuw aardgasveld. Omdat de vraag naar aardgas voorlopig zal

blijven aanhouden, vinden wij -net als u- dat de bestaande gaswinningen in Zuid-Holland moeten

worden gecontinueerd. Zoals wij in ons eerdere advies aangaven, vinden wij 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.

 

Winningsplan op basis van aannames

Wij hadden -net als andere adviseurs- verwacht dat de initiatiefnemer op basis van haar

vergunning eerst een proefboring zou uitvoeren (zoals dat in het recente verleden meer is

gebeurd), en daarna op basis hiervan een winningsplan zou opstellen. In plaats daarvan heeft de

initiatiefnemer een winningsplan op basis van aannames opgesteld. 

Q16 Charlie Noord bevindt zich onder de drukke vaargeul van de haven van Rotterdam en

binnen een straal van 7 kilometer van de Maasvlakte, waar veel trilling gevoelige objecten

aanwezig zijn.

                                                       
1 Van 6,6% (2017) naar 14% (CBS).
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Volgens Oranje Naussau Energie (ONE) kan een winningsplan worden gemaakt voordat een

proefboring heeft plaatsgevonden, omdat Q16 Charlie Noord in de nabijheid van het bestaande

veld Q16 Maas ligt. Er is echter een grote breuk aanwezig tussen beide gasvelden, en het

reservoir is sterk verbroken, waardoor op dit moment niet duidelijk is welke breukblokken zullen

bijdragen aan productie van de betreffende put (MSM-01 ). De aanname dat Q16 Charlie Noord

zal lijken op Q16 Maas is daardoor niet te onderbouwen.

 

U motiveert uw werkwijze in het ontwerp-instemmingsbesluit door aan te geven, dat ONE op

basis van via de opsporingsboring beschikbaar komende gegevens de prognoses kan aanpassen

en aan de minister overleggen. Gezien bovenstaande feiten bestaat de kans dat het winningsplan

moet worden aangepast en dat –indien vanaf een bepaalde hoeveelheid meer aardgas kan

worden geproduceerd- een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. Hieruit zou

eventueel zelfs een productiebeperking kunnen voortkomen. Ook indien dit niet het geval is, moet

een nieuw instemmingsbesluit worden opgesteld, waarop moet kunnen worden ingesproken en

dat weer moet worden vastgesteld. De door u gevolgde werkwijze leidt zo waarschijnlijk tot meer

bureaucratie en eventueel zelfs tot inefficiënt opereren van het bedrijf. 

Net als de Mijnraad, vinden wij de door uw gevolgde werkwijze daarom niet verstandig. 

 

Conclusies

Wij vinden dat in het licht van de transitie naar een duurzame energievoorziening hernieuwbare in

plaats van fossiele bronnen in gebruik moeten worden genomen.

Indien u wilt instemmen met gaswinning uit dit nieuwe veld, dringen wij er bij u op aan om de

initiatiefnemer te overtuigen eerst een proefboring uit te voeren, en op basis daarvan de

mogelijke gevolgen en effecten in beeld te brengen. Vervolgens kunnen eventueel noodzakelijke

maatregelen worden vastgesteld. 

Op deze wijze wordt het maximale gedaan om de omgevingsbelangen op een transparante

manier veilig te stellen.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

 

 


