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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-676468406 (DOS-2017-
0004030)

Onderwerp

Zienswijze aardgaswinning Q16 Charlie Noord

Advies

1 De zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Q16 Charlie Noord van het

ministerie van Economische Zaken & Klimaat vast te stellen (Mijnbouwwet), inhoudende dat:

a Wij adviseren het veld niet in gebruik te nemen, omdat Q16 Charlie Noord volgens het

mijnbouwbedrijf een nieuw veld betreft en wij vinden dat wij bij nieuwe energiewinning op

hernieuwbare bronnen moeten overgaan;

b Indien de minister van EZK  toch wil instemmen, adviseren wij de instemming op het

winningsplan pas te verlenen nadat een proefboring heeft plaatsgevonden. 

Op basis hiervan kan dan de hoeveelheid aanwezig gas worden ingeschat, waarna kan

worden bepaald of er een Milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd.

Ook kan op basis hiervan beter een zogenoemde Seismische-risico-analyse worden

uitgevoerd (beter dan alleen op basis van aannames).

2 Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de zienswijze m.b.t. aardgaswinning Q16

Charlie Noord.

3 Vast te stellen de publiekssamenvatting over de zienswijze m.b.t. aardgaswinning Q16

Charlie Noord.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen

· GS-brief aan PS – Zienswijze aardgaswinning Q16 Charlie Noord;

· GS-brief aan het Ministerie EZK – Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit

winningsplan Q16 Charlie Noord;

· Kennisgeving van het Ministerie EZK  (Staatscourant)– Ontwerp-Instemmingsbesluit Q16

Charlie Noord 

· Brief Ministerie EZK - ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Q16 Charlie Noord

· Brief van de ODH - Advies Mijnbouwwet inzake winningsplan Q16 Charlie Noord.

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 22 januari 2019 22 januari 2019
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1 Toelichting voor het College

Afgelopen december  heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ontwerp-

instemmingsbesluit winningsplan Q16 Charlie Noord (Mijnbouwwet) gepubliceerd. Het betreft een

nieuwe aardgaswinning door Oranje Nassau Energy (ONE).

 

Op 12 juni. jl. heeft de Omgevingsdienst Haaglanden het ministerie van Economische Zaken en

Klimaat namens ons geadviseerd over gaswinning op Q16 Charlie Noord. Hoewel veel van onze

adviespunten in het ontwerp zijn gehonoreerd, stellen wij voor gebruik te maken van de

mogelijkheid een zienswijze in te dienen, om zo twee voor ons belangrijke punten nog eens onder

de aandacht van de minister te brengen.

 

a.Transitie naar een duurzame energievoorziening

Q16 Charlie Noord betreft volgens ONE een nieuw aardgasveld.

Omdat de vraag naar aardgas voorlopig zal blijven aanhouden, vinden wij dat bestaande

gaswinning in Zuid-Holland moet worden gecontinueerd.

GS hebben eerder aangegeven het niet gewenst te vinden dat initiatieven voor het winnen van gas

uit nieuwe velden worden gehonoreerd. Nieuwe gaswinningen passen niet in de hoge ambitie van

de provincie Zuid-Holland om te komen tot transitie naar duurzame energiebronnen.

 

b. Omgevingsveiligheid

Het lag in de lijn der verwachting dat de initiatiefnemer op basis van haar vergunning eerst een

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

(SRA) zou laten uitvoeren.

In plaats daarvan heeft zij een SRA op basis van aannames opgesteld. De minister van EZK

heeft in een reactie op ons advies aangegeven dat de mijnbouwregelgeving zich er niet tegen

verzet in te stemmen met een winningsplan zonder dat eerst een proefboring is verricht. 

Dit verhoudt zich slecht tot de omgevingsveiligheid; op basis van een proefboring kan een veel

realistischer SRA worden gemaakt.

 

c. Conclusie

Wij vragen de minister van EZK niet in te stemmen met gaswinning uit dit nieuwe veld.

Indien hij hier toch toe wil overgaan, dan dringen wij er bij hem op aan om de initiatiefnemer te

overtuigen een SRA op basis van een proefboring op te stellen, zodat vervolgens de eventueel

noodzakelijke maatregelen kunnen worden genomen.

Op deze wijze wordt het maximale gedaan om de omgevingsveiligheid te garanderen.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties. Het betreft een zienswijze op een ontwerp-instemmingsbesluit

van een ministerie..

 

Juridisch kader

De provincie Zuid-Holland is een van de partijen die het bevoegd gezag (het Rijk) adviseert over

instemming met Mijnbouwvergunningen en winningsplannen in het kader van de Mijnbouwwet. Zij

heeft deze taken gemandateerd aan de Omgevingsdienst Haaglanden.
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Op 12 juni jl. heeft de Omgevingsdienst Haaglanden i.h.k.v. de Mijnbouwwet het ministerie van

EZK namens ons geadviseerd over gaswinning op Q16 Charlie Noord (zie bijlage).

Vervolgens heeft het ministerie van EZK een concept-instemmingsbesluit gepubliceerd (zie bijlage).

Aangezien twee voor ons belangrijke adviespunten niet zijn gehonoreerd in het concept van het

winningsplan, dienen wij nu in het kader van onze adviesrol (Mijnbouwwet) een zienswijze in. 

De inspraakperiode loopt 23 januari af.

 

Na de inspraakperiode stelt het ministerie van EZK het instemmingsbesluit vast. Indien wij dan

vinden dat het ministerie in dit besluit onvoldoende met onze zienswijze rekening heeft gehouden,

kunnen wij beroep tegen het besluit aantekenen bij de rechtbank.

 

2. Proces

Zie hierboven.

De betrokken gemeente, de gemeente Rotterdam, heeft aangegeven dat zij overweegt een

zienswijze te gaan indienen op het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Q16 Charlie Noord,

waarin ook de omgevingsveiligheid centraal staat.

 

Voorgesteld wordt om PS te informeren over het indienen van deze zienswijze middels een GS-brief.

 

3. Communicatiestrategie

N.v.t.
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