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Onderwerp

Bezwaar op het instemmingsbesluit verlenging 

opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht

 

Geachte minister, 

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.

Op 11 januari jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de verlenging van de

opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht. Hierbij waren een aantal regionale bestuurders

uit het betreffende gebied aanwezig (gedeputeerden, wethouders) en uw directeur Warmte &

Ondergrond plus ondersteunende ambtenaren van de diverse overheden. 

Onze gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra heeft toen aangegeven dat wij als provincie Zuid-

Holland geen bezwaar hadden tegen de verlenging van de opsporingsvergunning, mits onze

grondwaterbeschermingsgebieden niet in het opsporingsgebied zouden worden opgenomen. De

andere bestuurders gaven ook aan dat hun grondwaterbeschermingsgebieden moeten worden

uitgesloten.

Wij stellen vast dat u hier in uw instemmingsbesluit verlenging opsporingsvergunning Utrecht van

10 maart 2021 niet aan tegemoet bent gekomen. Daarom tekenen wij hierbij bezwaar aan tegen

uw besluit.

Drinkwaterveiligheid

U geeft in uw instemmingsbesluit aan dat op grond van artikel 18, derde lid van de Mijnbouwwet,

het gebied waarvoor de opsporingsvergunning geldt bij verlenging kan worden beperkt. In artikel

9 eerste lid, onder f wordt aangegeven dat een van de redenen om een gebied uit te sluiten de

aanwezigheid van natuurlijke rijkdommen is (waaronder grondwater met het oog op de winning

van drinkwater). 

U kiest ervoor om van deze wettelijke mogelijkheid geen gebruik te maken, omdat de

vergunninghouder in het gehele gebied actief is met mijnbouwwerkzaamheden. 

Deze mededeling verontrust ons zeer gezien de aanwezigheid van grondwaterbeschermings-

gebieden rond Schoonhoven en Langerak plus een gebied voor zogenoemde aanvullende

strategische voorraden (ASV’s). Mijnbouwwerkzaamheden in dit gebied kunnen tot grote schade

aan de kwaliteit van het grondwater leiden. Dit grondwater wordt gebruikt voor de bereiding van
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drinkwater. Zuid-Holland is een provincie met een grote en groeiende bevolking, waarbij slechts

circa vijf procent van haar ondergrond geschikt is voor de opslag van grondwater waar drinkwater

uit kan worden bereid. De afgelopen jaren hebben wij op instigatie van het rijk veel tijd en energie

gestoken in het aanwijzen en beschermen van nieuwe gebieden voor ASV’s. In dat licht

bevreemdt het ons dat u nu nog een opsporingsvergunning uit april 2007 verlengd die in de

betrokken provincies bestaande grondwaterbeschermingsgebieden omvat. 

Wij vinden dat het duidelijk moet zijn voor mijnbouwbedrijven -al voordat er sprake is van de

verstrekking van een eventuele winningsvergunning- dat mijnbouwwerkzaamheden in

grondwaterbeschermingsgebieden absoluut ongewenst zijn. Dan kunnen deze bedrijven daar ook

vroegtijdig rekening mee houden.

Daarom verzoeken wij u alsnog bij de verlenging gebruik te maken van de eerder genoemde

mogelijkheid uit de Mijnbouwwet om grondwaterbeschermingsgebieden uit te sluiten van het

opsporingsgebied in de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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


