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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-680542896 (DOS-2018-
0007600)

Onderwerp
Beantwoording Statenvragen 3474 van SP en GroenLinks over Lekkende oude verlaten
gaswinningsputten

Advies
1 . Vast te stellen de beantwoording Statenvragen 3474 over lekkende oude verlaten

gaswinningsputten.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording van de Statenvragen 3474

over lekkende oude verlaten gaswinningsputten.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
Beantwoording Statenvragen 3474 over Lekkende oude verlaten gaswinningsputten

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 februari 2019 6 februari 2019
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1 Toelichting voor het College

 

In Zuid-Holland is een aantal gasvelden inmiddels leeg geproduceerd en door de exploitanten

afgesloten. Dit is niet altijd goed gebeurd, waardoor soms lekkage optreedt die milieuproblemen

oplevert en herontwikkeling van die locaties in de weg staat. Recent is hierover een

wetenschappelijke publicatie verschenen.

De SP en GroenLinks vragen of Gedeputeerde Staten op de hoogte zijn van deze studie en de

hierin omschreven risico’s.  Gevraagd wordt welke acties de provincie gaat ondernemen naar

aanleiding van het onderzoek.  Aangezien het bevoegd gezag voor de Mijnbouw bij het Rijk (i.c. het

ministerie van Economische Zaken en Klimaat) ligt, zal de provincie het probleem bij het ministerie

van EZK onder de aandacht brengen. Hiervoor is met het SodM eind februari een afspraak

gemaakt. Aan de orde komen de veiligheid van bewoners in de nabijheid van lekkende putten,

welke onderzoeken er plaatsvinden om dit soort lekken tegen te gaan, of er een inventarisatie van

lekkende putten is en of deze nabij (toekomstige) woongebieden liggen.

 

Als lekkage regelmatig blijkt voor te komen, zal de provincie er in haar advisering aan het Rijk op

aandringen dat bij het afsluiten van putten de best beschikbare technieken worden gebruikt (indien

dit nog niet het geval is). Ook zal de provincie aandringen op een uitbreiding van de bestaande

monitoringsplicht van mijnbouwbedrijven voor verlaten putten tot stoffen die potentieel na

onvoldoende afsluiting nog vrij zouden kunnen komen.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële consequenties.

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische consequenties.

 

2 Proces

 Geen bijzonderheden.

 

3 Communicatiestrategie

 Geen bijzonderheden.

 


