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Provinciale Staten van Zuid-Holland

Onderwerp

Het verlengen van de opsporingsvergunning

koolwaterstoffen (olie & gas) Utrecht

Geachte Statenleden,

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 ontvangt u een afschrift van de brief van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat

(EZK) aan de Provincie Utrecht inzake de zogenoemde opsporingsvergunning Utrecht. Deze

vergunning voor de opsporing van koolwaterstoffen heeft ook betrekking op een klein deel van

Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De vergunning is verlopen en kan door het

ministerie worden verlengd. In deze brief beschrijft EZK het proces en de procedure die ze

hiervoor wil volgen.

Het deel in Zuid-Holland (omgeving Schoonhoven) is gereserveerd als grondwaterbeschermings-

gebied in verband met de productie van drinkwater. Op basis van ons beleid zijn binnen deze

beschermingsgebieden boringen niet toegestaan (Provinciale Milieuverordening). Overigens geeft

het coalitieakkoord aan dat wij überhaupt tegen het uitvoeren van nieuwe aardgasboringen zijn.

In het overleg met EZK is mijn inzet dan ook om in samenwerking met de andere betrokken

Provincies de opsporingsvergunning niet te laten verlengen, en bij het eventueel verlengen

de begrenzing van het opsporingsgebied tenminste aan te laten passen, zodat op grond van

de opsporingsvergunning het belang van de drinkwaterbescherming in de provincie niet in

het geding komt. Het Rijk maakt als bevoegd gezag de uiteindelijke afweging.

Met vriendelijke groet,

mr. A.W. (Adri) Bom - Lemstra

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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