
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zienswijze Structuurvisie Ondergrond  

8-12-2016  

 

 

 

 



  8 december 2016 

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo)  Auteurs: Leo Sonneveld MBA en mr. Jan Pieter Wieldraaijer   2 / 37 

 

 

 

 

 

 

De opgave 

In de beschrijving van de opgave staat ‘bieden van ruimte voor mijnbouwactiviteiten voor de 

energievoorziening’. Deze zinsnede vat de dominante focus van deze structuurvisie ondergrond 

samen. De visie in al haar facetten is aantoonbaar toegeschreven naar deze focus en is volledig in 

lijn met de evaluatie van de Mijnbouwwet EZ uit 2007 waarin staat: ‘Belangrijk in dit verband is 

dat de centrale regiefunctie die het Ministerie heeft opnieuw wordt verstevigd, waardoor in de 

praktijk de vergunningverleningstrajecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd’. Met 

andere woorden, het is toegeschreven naar het benutten. Dit betekent dat deze denkrichting 

moet worden bijgestuurd ter bescherming van mens, milieu en maatschappij, inclusief 

toekomstige generaties. 

Wat vooral ook ontbreekt in de opgave is adequate bescherming tegen klimaatverandering, een 

fenomeen dat niet alleen van nationaal belang is, maar dit overstijgt in verband met de mondiale 

impact. In plaats van het bestuurlijk borgen dat we als Nederland de goede richting opgaan, 

wordt in deze visie prioriteit gegeven aan het faciliteren van kortetermijnbenutting van fossiele 

brandstoffen die klimaatverandering juist veroorzaken (CO2) en versterken (methaan).  

Vanuit het oogpunt van Good Governance veroorzaakt deze voorgenomen werkwijze schade op 

grote schaal. Het (bestuurlijk) veroorzaken van schade aan omwonenden, milieu, klimaat en 

toekomstige generaties is, vanuit de letterlijke betekenis van integriteit (heel en ongeschonden 

laten) niet integer. Dit betekent dat dit plan fundamenteel zal moeten worden herzien en op zijn 

minst moet worden aangevuld met balancerende maatregelen. In de verschillende hoofdstukken 

en paragrafen van de structuurvisie ondergrond hebben wij opmerkingen, vragen en suggesties 

toegevoegd die in onze ogen nodig zijn voordat er sprake kan zijn van maatschappelijk draagvlak 

en goed bestuur.  

Deze zienswijze is gebaseerd op de resultaten van de effectmeting van voorgenomen olie- en 

gaswinning in Woerden in 2015, het volgen van het maatschappelijk debat over (gevolgen van) 

olie- en gaswinning inclusief de nieuwe Mijnbouwwet en klimaatverandering, en deelname aan 

een regiobijeenkomst STRONG. 

 

Leeswijzer zienswijze 

Om onze zienswijze zo leesbaar mogelijk te maken hebben wij tekst uit de structuurvisie 

gekopieerd en onze zienswijze hieraan toegevoegd (bold).  
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1.1  Aanleiding 

Benutten en beschermen 

Het toenemend gebruik van de ondergrond heeft invloed op de kwaliteit van bodem en 

grondwater en het functioneren van de bodem als ecosysteem. In die hoedanigheid heeft de 

bodem een belangrijke toegevoegde waarde voor onze maatschappij. De bodem is, als 

functionerend ecosysteem, in staat diensten te leveren waar de mens profijt van heeft, zoals 

voedselproductie, waterberging en waterzuivering, temperatuurregulatie en bescherming van 

cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed in de bodem. Ook deze baten vormen een economische 

factor en zijn van belang voor een duurzame samenleving. Om duurzaam, dat wil zeggen blijvend, 

te kunnen profiteren van deze diensten is het nodig om kringlopen van (voedings)stoffen, water 

en energie in stand te houden en verontreiniging te voorkomen. Naast het benutten van de 

bodem gaat de aandacht dus tegelijkertijd uit naar het beschermen van de kwaliteit van de 

bodem en de processen die deze zogenoemde ‘ecosysteemdiensten’ ondersteunen. Het 

woordgebruik duidt op louter economisch perspectief: profijt, economische factor, en er 

staat zelfs dat duurzaam betekent ‘blijvend profiteren’. Er staat ook dat het noodzakelijk is 

om verontreiniging te voorkomen. Maar hoe valt dit te rijmen met injectie van chemicaliën 

bij boringen/winning en ‘productiewater’? 

 

Doelstelling  

Gezien het belang van bodem en ondergrond voor het functioneren van onze maatschappij en de 

wens om een beleidsvisie op te stellen voor het toekomstig gebruik daarvan, stellen de 

gezamenlijke overheden het volgende doel centraal: ‘Duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van 

bodem en ondergrond, waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn.’ De bodem en 

de ondergrond kunnen in principe benut worden voor maatschappelijke doeleinden, mits dit 

veilig en zorgvuldig gebeurt. Opmerkelijk is dat met geen woord wordt gerept over de kosten 

van al dan niet voorziene schade ten gevolge van deze activiteiten. Als namelijk ergens bij 

olie- en gaswinning de balans zoek is, dan is het wel tussen internaliseren van winst (EZ, 

mijnbouwondernemingen) en externaliseren van kosten (omwonenden, milieu, klimaat, 

toekomstige generaties). Om benutten en beschermen meer in balans te laten zijn moeten 

alle kosten, op korte en lange termijn, direct en indirect worden geïnternaliseerd door de 

veroorzakers en mogen deze kosten niet langer worden afgewenteld op (kleinere) groepen 

mensen, natuur en toekomstige generaties. Dit is een randvoorwaarde. Bij ‘tijdshorizon’ 

staat dat ingrepen in de ondergrond niet makkelijk ongedaan te maken zijn en als het al 

kan dat dit vaak tegen hoge kosten of met lange hersteltijd moet worden gedaan. Dit moet 

dus meegenomen worden in de uitwerking van deze visie en met name in het 

afwegingskader/beoordelingsproces.  
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1.1 Afbakening en status 

Deze structuurvisie beoogt ervoor te zorgen dat:  

• er in de toekomst voldoende mogelijkheden zijn voor de winning van grondwater voor de 

drinkwatervoorziening;  

• er voldoende ruimte wordt geboden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, mede gericht op 

de  transitie naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van de klimaatdoelen;  

• de hiervoor noodzakelijke belangenafweging en besluitvorming plaatsvindt in goede 

samenwerking tussen alle overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties, met oog 

voor de veiligheid en belangen van de burgers. 

Voldoende ruimte bieden voor toekomstige mijnbouwactiviteiten, gericht op de transitie 

naar een duurzame energievoorziening en het realiseren van klimaatdoelen is met elkaar in 

tegenspraak als het gaat om olie- en gaswinning. De klimaatdoelen kunnen alleen door 

sterk verminderd gebruik van fossiele energie worden behaald. Hiervoor is de ‘cold turkey’ 

methode, gecombineerd met investeren in alle mogelijke (nieuwe) hernieuwbare 

technologieën een betere optie. Uitgangspunt zou moeten zijn ‘geen fossiele energie, 

tenzij’. 

 

Status 

Ook heeft het Rijk de bevoegdheid om voor beleidsonderdelen juridisch bindende regelingen 

vast te stellen, zoals in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. Kan dit eenzijdig 

zonder overeenstemming? 

Deze structuurvisie vormt – in aanvulling op de vigerende regelgeving – een ruimtelijke 

afwegingskader voor mijnbouwactiviteiten. Overwegingen uit de structuurvisie werken direct of 

indirect door in omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht en kunnen worden betrokken bij het verlenen van opsporings-, winnings- en 

opslagvergunningen op grond van de Mijnbouwwet. De structuurvisie bevat beleidsuitspraken op 

nationaal en regionaal niveau en gaat niet in op de locatiespecifieke ruimtelijk inpassing van 

mijnbouwinstallaties. Hiervoor is een locatiespecifieke afweging nodig die aan de orde komt bij 

de beoordeling van een omgevingsvergunning. Het Rijk is zelf bevoegd gezag. Dit knelt met 

het feit dat het Rijk ook de grootste belanghebbende is. 

 

Procedure 

De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond ligt zes weken na publicatie ter visie, tezamen met het 

PlanMER Structuurvisie Ondergrond en het PlanMER Schaliegas. Het kabinet heeft bij de 

besluitvorming over de structuurvisie rekening gehouden met de uitkomsten van beide 

milieueffectrapportages. Eenieder heeft de gelegenheid zienswijzen in te dienen gedurende deze 
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zes weken. Op basis van de zienswijzen zal de structuurvisie waar nodig worden aangepast en 

daarna formeel worden vastgesteld. Op basis van welke criteria wordt bepaald of het nodig is 

om de visie aan te passen?  

 

2.  De ondergrond van Nederland 

Geologische opbouw 

De ondergrond verandert nog steeds. Zo hebben we te maken een geleidelijke kanteling van het 

Noordzeebekken, waardoor het westen van Nederland geleidelijk zakt en het oosten stijgt met 7 

centimeter in 100 jaar. Daarnaast zal de klimaatsverandering ook zijn invloed hebben. Is het 

mogelijk dat de verandering anders uitpakt dan nu voorspeld wordt? Op welke manier 

wordt rekening gehouden met stapeling/combinatie van alle geplande en ongeplande 

effecten van menselijk handelen, geleidelijke kanteling en klimaatverandering?  

 

Invloed van de mens 

De ondergrond van Nederland is in sterke mate beïnvloed door menselijk handelen. Grote 

veranderingen traden op in de veengebieden van West-Nederland waar de bodem de afgelopen 

2000 jaar zo’n 10 meter is gedaald door winning van turf en het droogpompen van het land voor 

landbouw en verstedelijking. Deze daling gaat ook vandaag de dag door. Sinds het midden van 

de vorige eeuw zorgen gaswinning en zoutwinning in toenemende mate voor bodemdaling. De 

grondwatervoorraden hebben op een aantal plaatsen te maken met vervuiling door industrie en 

landbouw. Wat is de invloed van de combinatie van de ‘autonome’ en ‘door de mens 

veroorzaakte’ blootstelling aan risico’s zowel in termen van impact als waarschijnlijkheid? 

 

3.1. ambitie 

De overheid doet er alles aan om draagvlak voor haar besluiten te krijgen in de samenleving. 

Kijkend naar de structurele afwenteling van schade op omwonenden in bijvoorbeeld 

Groningen, hun verzet hiertegen en talloze claims waarbij uiteindelijk 10% van het bestede 

bedrag als compensatie naar gedupeerden gaat en 90% opgaat aan juridische kosten en 

expertiseprocessen om aan te tonen dat schade niet door gaswinning komt, dan is ‘alles’ 

doen om draagvlak te krijgen, in praktijk volstrekt onvoldoende. Tegen deze achtergrond is 

in de ogen van de samenleving de enig afdoende maatregel om dan geen 

boringen/winning van olie en gas meer toe te staan. 

Kennis over het  functioneren van de ondergrond wordt ingezet om effecten van gebruik in te 

schatten en de juiste keuzes te maken. In het licht van Groningen is óf de kennis ontoereikend 

geweest, óf zijn effecten onjuist ingeschat. De gevolgen hiervan zijn niet voor rekening 

gekomen van de veroorzakers, maar afgewenteld op de gedupeerden. 
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Duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond impliceert dat de diverse vormen van 

gebruik bij voorkeur plaatsvinden op die locaties waar de natuurlijke omstandigheden daarvoor 

het meest geschikt zijn, dat wordt ingespeeld op natuurlijke processen en dat de veiligheid van de 

bevolking zo goed mogelijk is geborgd. De veiligheid van de bevolking ‘zo goed mogelijk’ 

borgen is, zeker in het licht van ‘er alles aan doen om draagvlak te krijgen’ onvoldoende. 

De veiligheid moet in woord en daad voorop staan.  Daarnaast moeten alle vormen van 

schade, zowel direct als indirect, op korte en lange termijn vergoed worden door de 

veroorzakers zonder dat rechtszaken nodig zijn.  

Beleid voor bodem en ondergrond vraagt om een integrale blik en het met elkaar verbinden van 

de ruimtelijke ordening met het milieubeleid, het klimaatbeleid, het energiebeleid, het 

waterbeleid en het bodembeleid. De aspecten veiligheid en gezondheid vormen daarbij 

belangrijke aandachtspunten. ‘Aandachtspunten’ is volstrekt onvoldoende. Veiligheid en 

gezondheid moeten harde randvoorwaarden zijn. De gezondheid van toekomstige 

generaties wordt alleen al door klimaatverandering ten gevolge van broeikasgassen direct 

in gevaar gebracht. Deze randvoorwaarde maakt dat olie- en gaswinning niet meer moet 

plaatsvinden tenzij….. 

 

3.2  Functies van de ondergrond 

Ecosysteemdiensten kunnen blijvend worden benut, mits de processen die de dienst 

ondersteunen niet ontregeld worden. Hoe kan het zijn dat als de overheid zich hiervan bewust 

is, en genoegzaam bekend is dat de klimaatprocessen al ontregeld zijn ten gevolge 

broeikasgassen, toch met deze structuurvisie ondergrond de negatieve invloed van fossiele 

brandstoffen verder wordt gefaciliteerd en juist niet wordt gestopt? 

 

3.3 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond 

Duurzaam  

Veelal wordt het begrip duurzaamheid omschreven aan de hand van de drie P’s: People (mensen), 

Profit (winst), Planet (aarde). Duurzame ontwikkeling houdt in dat de ontwikkelingen bij alle drie 

P’s met elkaar in evenwicht zijn. In deze structuurvisie wordt dat vooral opgevat als ‘evenwicht 

tussen benutten en beschermen’. We weten uit de ervaringen van Groningen wat benutten en 

beschermen in de praktijk betekent. De meest gebruikte en algemeen geaccepteerde 

definitie van duurzaamheid komt van de VN-commissie Brundtland uit 1987: 

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 

zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 

gevaar te brengen”. Deze definitie legt nadrukkelijk de randvoorwaarde dat het huidige 

beleid het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien niet in 

gevaar mag brengen. Feit is dat ten gevolge van winning en verbranding van fossiele 
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brandstoffen niet alleen de toekomstige generaties worden geschaad maar ook de huidige 

bewoners (zoals in Groningen). Als het gaat om nut en noodzaak zal ook rekening moeten 

worden gehouden met de negatieve langetermijneffecten. Die ontbreken in deze visie. 

Met voorraden goederen wordt strategisch omgegaan, waarbij bedacht wordt welke voorraad in 

de toekomst nodig is en wat nu kan worden gebruikt. Hier is het uitgangspunt van ‘evenwicht 

tussen benutten en beschermen’ van toepassing, waarbij beschermen betrekking heeft op het 

kritisch beoordelen van nut en noodzaak van het gebruik op dat moment. Het gaat om 

strategisch voorraadbeheer. Hierbij kan vooral gedacht worden aan voorraden gas en olie. Deze 

paragraaf illustreert het doorgeslagen economisch denken. Beschermen van de nog 

aanwezige voorraden gas en olie in plaats van het beschermen van mens en dier, inclusief 

toekomstige generaties. 

Meebewegen met natuurlijke processen levert economisch voordeel op. Er hoeven namelijk 

minder  technische en dure oplossingen te worden gezocht om wateroverlast, droogteschade, 

bodem verdichting, bodemdaling en vele andere problemen op te lossen. Hoe komt het dan dat 

deze visie toch wil doorgaan met het verstoren van de natuurlijke processen door uitstoot 

van broeikasgassen ten gevolge van olie- en gaswinning? Waarom worden aardbevingen 

niet genoemd? Waarom wordt de (economische) schade niet expliciet gemaakt? 

 

Efficiënt 

Efficiënt gebruik van de ondergrond heeft betrekking op het optimaal benutten van de 

beschikbare voorraad of dienst en de daarvoor beschikbare ruimte. Wat bij deze benadering 

ontbreekt is dat het gebruik niet alleen efficiënt maar ook effectief moet zijn. De definitie 

van effectief is dat men bereikt wat men wil bereiken zonder ongewenste bijeffecten te 

veroorzaken. Aangezien de ongewenste bijeffecten van fossiele energie enorm zijn, zullen 

deze effecten in kwantitatieve en kwalitatieve zin moeten worden meegenomen bij de 

definitie van ‘optimaal’. Ook de inefficiency van de voedselketen kan niet losgezien worden 

van het verminderen van ‘nut en noodzaak’ om fossiele energie te winnen en 

watervoorraden aan te spreken. Zolang het 10 calorieën kost om 1 calorie voedsel te 

produceren, dan is er nog een wereld te winnen. 

Efficiënt gebruik kan ook inhouden dat voorlopig geen gebruik wordt gemaakt van de 

ondergrond, omdat een activiteit beter bovengronds kan plaatsvinden of dat de ruimte beter 

gereserveerd kan worden voor nog onbekend toekomstig gebruik waarvan het maatschappelijk 

nut mogelijk groter is. Mogelijk kan bestaand gebruik beter worden vervangen door een andere 

vorm, met meer economische of maatschappelijke waarde. Bij de berekening van de 

maatschappelijke waarde moeten ook de integrale kosten in de berekeningen worden 

meegenomen. Als voorbeeld zal het alternatieve energieplan van de gemeente Woerden 

naar verwachting minder maatschappelijke kosten veroorzaken, meer transitievermogen bij 
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de bevolking losmaken en zal Woerden, mede door zelf in haar duurzame energiebehoefte 

te kunnen voorzien, al in 2030 klimaatneutraal zijn. 

 

Duurzaam en efficiënt 

Een algemene notie is dat met het oog op duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond bij 

elke nieuwe activiteit de negatieve effecten op de kwaliteit van bodem en grondwater zoveel 

mogelijk moeten worden beperkt en het bestaande bodemgebruik zo min mogelijk moet worden 

verstoord. Dit laatste geldt uiteraard niet als besloten wordt om bestaand gebruik te vervangen 

door nieuw gebruik. Daarbij zal ook aandacht zijn voor het beperken van mogelijk negatieve 

invloed op de kwaliteit van de leefomgeving bovengronds, nu en in de toekomst. Zoveel 

mogelijk beperken is als visie onvoldoende. Als de negatieve effecten niet kunnen worden 

voorkomen dan zou, gegeven de impact van de gevolgen, alleen bij hoge uitzondering en 

met compenserende maatregelen toestemming mogen worden verleend. 

Met het oog op nieuwe ontwikkelingen kiest de overheid voor een proactieve houding. Dat wil 

zeggen dat vooraf de randvoorwaarden worden gegeven waaronder nieuwe initiatieven voor het 

gebruik van de ondergrond mogelijk zijn. Dat biedt duidelijkheid voor de markt. De 

randvoorwaarden die moeten gelden volgens een effectmeting over voorgenomen olie- en 

gaswinning in Woerden (2015) zijn reeds in de consultatieronde voor de nieuwe 

Mijnbouwwet aan de minister van Economische Zaken als zienswijze gecommuniceerd: 

1. Effectrapportages dienen niet alleen over milieu te gaan maar over financieel, 

ecologisch, emotioneel en sociaal effect op alle groepen belanghebbenden inclusief 

toekomstige generaties 

2. Omgekeerde bewijslast bij schade is de norm 

3. Integrale nul-meting totale infrastructuur van de gebouwde omgeving zowel 

bovengronds als ondergronds op kosten van mijnbouwbedrijf 

4. Borging dat het mijnbouwbedrijf 100% aansprakelijk is voor alle vormen van schade 

voor alle groepen belanghebbenden in financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal 

opzicht, zowel direct als indirect en zowel op korte als lange termijn (toekomstige 

generaties) in het gehele interferentiegebied. Geleden schade wordt binnen 12 

maanden na melding vergoed in geld of natura al naar gelang de voorkeur van 

gedupeerde. Dit omvat ook:                                                                  

>waardedaling van woningen. Voor nieuwe velden geldt W.O.Z pijljaar voorafgaand aan 

bekendmaking van de mijnbouwplannen als eerste ijkpunt. Voor bestaande velden geldt 

de hoogste W.O.Z waarde na het eerste ijkpunt gecorrigeerd voor overige 

waardeschommelingen                                                                                                                   

> gezondheidschade en                             
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> kosten voor eventuele juridische ondersteuning bij procedures van hen die schade 

ondervinden. 

5. Zekerstellen dat het mijnbouwbedrijf te allen tijde voldoende middelen heeft om 

ontstane schade van welke aard dan ook volledig te compenseren onder andere door 

het doen van stortingen in een fonds dat wordt beheerd door een onafhankelijke 

partij; garanties en waarborgen dat (buitenlandse) eigenaren/moeder concerns 

aansprakelijk zijn/blijven in geval van faillissement van het mijnbouwbedrijf. In het 

uiterste geval is de Staat aansprakelijk als vergunningverlener en medeontvanger van 

opbrengsten/winstdeler.  

6. In geval van ecologische en/of emotionele schade is in principe financiële compensatie 

niet toereikend. Dit zal altijd in goed overleg met betrokkenen moeten worden 

opgelost. Denk hierbij aan aanplant van bomen/natuur, het bieden van voor 

betrokkenen aanvaardbare verhuismogelijkheden/opkopen woningen en versterken 

sociale cohesie op kosten van het mijnbouwbedrijf 

7. Lokale gemeenschappen die in potentie vermindering van woongenot ervaren, delen 

mee in de winst. Dit geld wordt door gemeente en/of provincie geïnvesteerd in 

bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, duurzame energie opwekking, 

uitbreiding natuur of andere overlast compenserende projecten in onderlinge 

afstemming met betrokken bewoners  

8. Tevens moet worden geborgd dat het mijnbouwbedrijf te allen tijde aansprakelijk 

blijft voor de gevolgen van een achteraf verkeerde/te rooskleurige risico inschatting. 

Dus in situaties waarbij schade ontstaat terwijl men vooraf, al dan niet wetenschappelijk 

gemotiveerd, risico’s laag/anders inschat dan in praktijk blijkt, blijft men aansprakelijk. 

Hiermee wordt risico op ‘bankiersgedrag’ voorkomen*: het internaliseren van winsten 

indien schade uitblijft en het externaliseren van schade als risico’s zich toch (in hogere 

mate) voordoen (shifting the burden principe). Totale aansprakelijkheid zal bijdragen 

aan meer zorgzame keuzes en grotere bescherming van burgers en hun 

leefomgeving. Maar inzet moet zijn om schade te voorkomen. Deze 

aansprakelijkheid blijft gelden voor de duur van twee maal de termijn vanaf de 

eerste proefboring tot het stoppen van de winning met een minimum periode van 

30 jaar. 

* De regering heeft gezegd bankiers niet te kunnen aanpakken voor het aangaan van te grote risico’s (met 

als gevolg dat de kosten door de belastingbetaler moesten worden opgehoest). Voor mijnbouwactiviteiten 

moeten we dit dus goed in de wet regelen! 
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Samenvattend worden de volgende uitgangspunten gehanteerd met betrekking tot duurzaam en 

efficiënt gebruik van de ondergrond: 

• Nut en noodzaak van gewenst gebruik van de ondergrond zijn onderbouwd. Voor olie en gas 

zijn nut en noodzaak onvoldoende aangetoond. 

• Goederen (niet-hernieuwbare voorraden) worden niet verspild, hergebruik wordt bevorderd en 

het gebruik past in de visie op het beheer van de voorraad op lange termijn (het 

toekomstperspectief). Alleen door het sterk verminderd beschikbaar stellen van fossiele 

brandstoffen zal voldoende impuls voor besparing worden gegeven. Het subsidiëren van 

winning van fossiele brandstoffen past niet in een volhoudbaar toekomstperspectief. Het 

beleid moet zijn ‘geen winning van fossiel tenzij...’ 

• Het gebruik van de ondergrond wordt zo goed mogelijk afgestemd op condities en processen 

die ecosysteemdiensten in stand houden.  

• Activiteiten (functies) vinden plaats op plekken waar de natuurlijke omstandigheden daarvoor 

het meest geschikt zijn.  

• Gebruik dat slechts mogelijk is op locaties met specifieke eigenschappen, heeft voorrang op 

gebruik dat ook elders mogelijk is.  

• Meervoudig gebruik wordt bevorderd; mogelijkheden voor een tweede leven worden al vroeg in 

de  afweging meegenomen. In Woerden is sprake van (beoogd) meervoudig gebruik door 

waterwinning, geothermie, restwarmte en gezonde voedselvoorziening. Ook hierdoor is 

geen plaats voor olie- en gaswinning.  

• Negatieve effecten van voorgenomen activiteiten op bestaande en andere gewenste activiteiten 

worden zoveel mogelijk voorkomen. ‘Zoveel mogelijk’ is absoluut ontoereikend. Zie 

bovenstaande randvoorwaarden uit Woerden. 

• Negatieve effecten van voorgenomen activiteiten op de kwaliteit van bodem en ondergrond, 

cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed in de bodem en het functioneren van de bodem als 

ecosysteem, worden zoveel mogelijk beperkt. ‘Zoveel mogelijk’ is absoluut ontoereikend. Zie 

bovenstaande randvoorwaarden uit Woerden. 

• Er wordt zoveel mogelijk ruimte overgelaten voor toekomstige ontwikkelingen; ruimte wordt 

alleen gereserveerd als dit echt nodig is.  ‘Zoveel mogelijk ruimte’ is te veel als het gaat om 

ruimte laten voor fossiele brandstoffen. Deze zouden in principe in de grond moeten 

blijven in verband met eerder genoemde negatieve effecten, tenzij... 

 

3.4. Veilig gebruik van de ondergrond 

Bij risico’s gaat het om de kans dat onbedoelde effecten optreden en de impact die dat kan 

hebben. Wat ontbreekt in deze duiding zijn de combinaties van (onvoorziene) risico’s. 
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Complexe en onzekere risico’s zijn inherent aan het gebruik van de diepe ondergrond. Door 

onderzoek wordt getracht hier zoveel mogelijk zicht op te krijgen. Maatregelen die mogelijk zijn 

om risico’s te reduceren zullen worden getroffen. Maar er zullen altijd onzekerheden blijven 

bestaan. Daar kan op verschillende manieren mee worden omgegaan. Het is van belang om het 

omgaan met risico’s expliciet bespreekbaar te maken binnen beleidsprocessen met betrekking tot 

de ondergrond en hierin bewust keuzes te maken. Uitgangspunt daarbij is dat de veiligheid van 

burgers zo goed mogelijk wordt geborgd. Deze alinea toont dat er getracht wordt zoveel 

mogelijk zicht te krijgen en zo goed mogelijk veiligheid te borgen, maar er zullen altijd 

onzekerheden blijven bestaan. De bewuste keuze moet conform de randvoorwaarden uit 

Woerden zekerheid bieden dat alle negatieve effecten maximaal worden voorkomen en 

indien er onverhoopt toch negatieve effecten zouden ontstaan dat deze te allen tijde 

gecompenseerd zullen worden. Het is echter deze zekerheid die ontbreekt voor 

omwonenden. Sterker nog, kijkend naar de modus operandi in Groningen, is het zeker dat 

de omwonende in deprimerende en stressvolle juridische procedures verwikkeld zal raken 

om zijn recht te halen. Bovendien toont deze alinea aan dat de winningsplannen met de 

inschatting dat risico’s ‘verwaarloosbaar’ zijn zullen moeten worden herzien. Complexe en 

onzekere risico’s zijn immers, zoals beschreven in deze visie, inherent aan het gebruik van 

de diepe ondergrond. Onder deze omstandigheden bewust risico’s nemen en negatieve 

gevolgen afwentelen is maatschappelijk en bestuurlijk onverantwoord. 

 

Voor het omgaan met risico’s worden de volgende uitgangspunten beschreven: 

• Weeg de gevaren en risico’s van een activiteit nadrukkelijk, en voor zover mogelijk, af tegen de  

maatschappelijke kosten en baten van die activiteit. Dit is uitsluitend financieel perspectief. 

Schade aan (geestelijke) gezondheid, onomkeerbare schade aan ecologische 

systeemdiensten en klimaat etc. kunnen in principe niet in geld worden uitgedrukt. 

• Weeg de mogelijke stapeling (cumulatie) van risico’s bij besluitvorming mee. Zeker! 

• Pas het voorzorgsbeginsel toe bij nieuwe, nog onzekere risico’s. In de vorige paragraaf staat 

dat complexe en onzekere risico’s inherent zijn aan het gebruik van de diepe ondergrond. 

Dit betekent dat het voorzorgsbeginsel bij ALLE mijnbouwactiviteiten in de diepe 

ondergrond moet worden gehanteerd. 

• Betrek, vooral bij nieuwe risico’s, de samenleving (burgers, bedrijven, ngo’s, wetenschappers) bij 

het gehele beleidsvormingsproces, van signalering tot aan risicomanagement, en ga in gesprek 

over emoties, risicoperceptie en ethische overwegingen. Het bewust nemen van onzekere 

risico’s die (verregaande vormen van) schade kunnen toebrengen aan mens en milieu en, 

als het mis gaat, de gevolgen voor een groot deel afwentelen op een (beperkt deel van) de 

samenleving, is onethisch en maatschappelijk onaanvaardbaar, zeker als we de impact op 

toekomstige generaties in ogenschouw nemen en suggereren duurzaam bezig te zijn.  
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• Benut bestaande kennis in de samenleving optimaal om nieuwe (mogelijke) risico’s tijdig te  

signaleren. De risico’s van klimaatverandering zijn meer dan tijdig gesignaleerd. Hier wordt 

echter niet naar gehandeld en van deze kennis in de samenleving wordt geen gebruik 

gemaakt. De klimaatzaak en de reactie van de regering hierop maakt dit glashelder. 

• Betrek integrale vergoeding van de mogelijke schade/impact (ook al is de kans hierop 

klein!) in de business case zodat een eerlijke vergelijking met hernieuwbare energie 

mogelijk is. Neem indirecte schade hierin mee.   

Het voorzorgsbeginsel houdt in dat als er (sterke) aanwijzingen of vermoedens bestaan dat een 

voorgenomen activiteit of ingreep (ernstige) effecten heeft op het milieu, waarbij er nog sprake is 

van wetenschappelijke onzekerheid, er niet gewacht hoeft te worden met het nemen van 

milieubeschermende maatregelen totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is 

geleverd. Het voorzorgsbeginsel legitimeert daarmee het handelen van de overheid om bepaalde 

mogelijk schadelijke activiteiten te reguleren. Het voorzorgsbeginsel wordt breder dan alleen 

bij milieubeleid toegepast en is ook onderdeel van het Europees beleid op gebied van de 

gezondheid van mensen dieren en planten. Aangezien de schadelijke effecten van olie- en 

gaswinning ook mensen, dieren en planten omvatten dient dit ook in de structuurvisie 

ondergrond te worden opgenomen. 

Met onzekerheden kan op verschillende manieren worden omgegaan. Besloten kan worden om 

een  activiteit vooralsnog niet toe te staan en eerst extra onderzoek te doen. Ook is het mogelijk 

een activiteit wel toe te staan, onder voorwaarden waarmee de feitelijke ontwikkelingen kunnen 

worden gevolgd, zodat de vinger aan de pols kan worden gehouden. Toestaan onder 

voorwaarden zou maatschappelijk alleen aanvaardbaar kunnen zijn indien men in praktijk 

zou hebben bewezen op maatschappelijk verantwoorde wijze met ongewenste gevolgen 

om te gaan. Zolang dit nog niet in Groningen en andere locaties met problemen de realiteit 

is, zou geen toestemming plaats kunnen vinden. 

In het kader van deze visie op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond is 

de belangrijkste aanbeveling:  

• Wees in de communicatie en de dialoog met burgers transparant over onzekerheid, expliciteer 

en  motiveer de plaats die onzekerheid krijgt in de besluitvorming over de exploratie en 

exploitatie van  delfstoffen. 

Het zou zorgwekkend zijn als men denkt dat vooral communicatie en dialoog onzekerheid 

en zorgen kunnen wegnemen. Het gedrag van de overheid en mijnbouwondernemingen 

jegens de burgers is de bron van zorgen. Focus op communicatie en dialoog is alleen 

effectief als dit wordt voorafgegaan door vertrouwenwekkend gedrag en in goed overleg 

overeengekomen randvoorwaarden die omwonenden aantoonbaar beschermen en 

compenseren tegen negatieve gevolgen.  
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Watersysteembenadering 

In Nederland is die kennis ver ontwikkeld maar nog niet altijd even makkelijk toegankelijk voor 

iedereen. Bovendien wordt nog niet altijd voldoende rekening gehouden met het gecombineerde 

effect van diverse afzonderlijke activiteiten, die verschillende partijen los van elkaar ontwikkelen. 

Dit vraagt om samenwerken en kennis delen. Hoe wordt geregeld dat er daadwerkelijk 

rekening wordt gehouden met het gecombineerde effect van alle afzonderlijke activiteiten, 

dat er daadwerkelijk wordt samengewerkt en dat er daadwerkelijk kennis wordt gedeeld? 

 

3.6  Betrokkenheid en draagvlak 

Beleid is effectief als de relevante partijen betrokken zijn en er zoveel mogelijk draagvlak is voor 

de genomen besluiten. Hoeveel is zoveel mogelijk draagvlak? Welke criteria worden hiervoor 

gehanteerd? 

Ook vervelende keuzes kunnen toch draagvlak krijgen als duidelijk wordt welke maatschappelijke 

belangen ermee gediend zijn en beargumenteerd kan worden dat andere oplossingen niet 

effectief zijn. Zolang het gedrag van de overheid en mijnbouwondernemingen en de 

regelgeving de burger niet aantoonbaar beschermen en compenseren tegen negatieve 

gevolgen, dan is dit een onjuist uitgangspunt dat niet tot draagvlak zal leiden. 

De onderwerpen veiligheid en leefbaarheid staan hoog op de politieke agenda. Dat zijn aspecten 

van het dagelijks leven. De uitdaging voor de overheden en marktpartijen is om beleidsopgaven 

voor de ondergrond te verbinden met wat mensen bezighoudt en veiligheidsaspecten expliciet te 

benoemen en  bespreekbaar te maken, in elke fase van het beleidsproces. Als politiek en de 

ministeries veiligheid en leefbaarheid daadwerkelijk van groot belang vinden, dan zouden 

ze het expliciet benoemen en bespreekbaar maken, gepaard laten gaan met daden die 

burgers beschermen. De burger zegt: eerst zien, dan geloven. 

Met het oog op het vergroten van betrokkenheid en draagvlak worden de volgende 

uitgangspunten  gehanteerd: 

• De overheid en de initiatiefnemer zorgen voor een open planproces waarbij alle relevante 

partijen – andere overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen – 

vroegtijdig worden  betrokken.  

• De overheid is duidelijk over de kaders en randvoorwaarden voor een project of een 

beleidstraject en het proces dat wordt gevolgd. Kaders, randvoorwaarden en te volgen proces 

dienen uniform te zijn en veiligheid van en leefbaarheid voor de burger te garanderen. Zie 

randvoorwaarden uit Woerden. 

• Alle partijen krijgen vroeg in het proces ruimte om hun ambities, belangen en zorgen in te 

brengen en krijgen desgewenst de mogelijkheid om alternatieve oplossingen voor te stellen.  
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• Er wordt gebruik gemaakt van de kennis van betrokken partijen en alle beschikbare kennis 

wordt gedeeld. Hoe wordt geborgd dat ook kennis van werkelijk onafhankelijke 

deskundigen wordt betrokken? 

• Bij de uitwerking van de beleidsopgaven en de belangenafweging is er expliciet aandacht voor 

veiligheid, volksgezondheid en leefbaarheid. De opgaven voor de ondergrond worden verbonden 

met wat mensen bezighoudt. Milieu en toekomstige generaties ontbreken in de opsomming. 

Daarnaast dienen ook indirecte schade en compensatie te worden meegenomen. 

• De overheid zorgt voor transparante besluitvorming, waarbij keuzen worden onderbouwd. 

 

4.1  Nationale belangen 

Het Rijk heeft een systeemverantwoordelijkheid, wat inhoudt dat het Rijk via wetgeving de taken 

en bevoegdheden toedeelt, de spelregels daarbij vaststelt en de instrumenten biedt om het 

beleid vorm te kunnen geven en uit te  kunnen voeren. De praktijk van Groningen waarbij 

belangen van burgers systematisch werden en worden geschaad toont aan dat er sprake is 

van een systeemfout/ontwerpfout. Dit betekent dat het bevoegd gezag moet worden 

belegd bij een minister die de minste belangen heeft c.q. het meest neutraal de afwegingen 

kan beoordelen voordat tot verlening van een vergunning zou kunnen worden overgegaan. 

Alleen op deze wijze kan kiezen voor het eigen belang, zoals nu de praktijk is bij EZ als het 

gaat om olie- en gaswinning, worden geminimaliseerd en kan ten minste de schijn van 

belangenverstrengeling worden voorkomen. Voor het volgende kabinet valt te denken aan 

een ministerie van Integriteit als bevoegd gezag dat onder andere structureel toetst op 

‘heel houden en heel maken’. 

In bijzondere gevallen heeft het Rijk ‘doorzettingsmacht’, hetgeen inhoudt dat het Rijk bepaalde 

ontwikkelingen kan afdwingen, als dit op grond van een zwaarwegend nationaal belang 

noodzakelijk is. Maar ook hierbij is er inbreng vanuit de regio mogelijk met het oog op een goede 

inpassing. Wat zijn de bijzondere gevallen voor ‘doorzettingsmacht’? Wat zijn criteria voor 

zwaarwegend nationaal belang? Waarom is inbreng van de regio niet ‘standaard’ in plaats 

van ‘mogelijk’? 

Bovendien is het Rijk verantwoordelijk voor een goede implementatie van de Europese 

Kaderrichtlijn Water. Daarin is vastgelegd dat achteruitgang van de kwaliteit van 

(grond)waterlichamen die gebruikt worden voor het onttrekken van water voor menselijke 

consumptie dient te worden voorkomen. De meest effectieve manier om achteruitgang van de 

kwaliteit van (grond)waterlichamen daadwerkelijk te voorkomen is door risico’s uit te 

sluiten tenzij….  
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4.3  Samenwerken bij de energievoorziening – omgevingsmanagement 

Vijf uitgangspunten voor samenwerking bij energieprojecten (omgevingsmanagement):  

• Het samenbinden van belanghebbenden. De kern hiervan is dat het bevoegd gezag en de 

initiatiefnemer samen met burgers, bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties 

zoeken naar gemeenschappelijke belangen, van waaruit het beleid en de energieprojecten vorm 

kunnen worden gegeven. Voordat zicht kan ontstaan op gemeenschappelijke belangen 

moeten alle verwachte effecten op alle groepen belanghebbenden in kaart worden 

gebracht. Daar waar schadelijke effecten worden verwacht zal moeten worden 

geinventariseerd/besproken hoe deze kunnen worden voorkomen. Als dit niet mogelijk is 

en het nationaal belang aantoonbaar zo groot is dat het toch zal moeten gebeuren dan 

moeten vooraf de compenserende maatregelen als randvoorwaarde worden 

geinventariseerd en vastgesteld. Zie voorbeeld Woerden. Dit moet worden aangevuld met 

locatiespecifieke eisen. 

• De omgeving zo vroeg mogelijk betrekken. Het samen met de omgeving vormgeven van een 

initiatief inclusief de optie om totaal andere  oplossingen voor het beleidsdoel of de concrete 

opgave te beschouwen. Dit betekent dat geborgd moet worden dat lokaal alternatieve 

energieplannen kunnen worden uitgewerkt, mede met het oog op het proactief realiseren 

van de energietransitie. 

• Transparantie en vertrouwen. Het delen van informatie, het realiseren van een gelijke 

kennisbasis en transparant zijn over het proces en rollen en belangen van partijen zijn hiervoor 

belangrijk. Vertrouwen is niet het resultaat van informatie en kennis maar van integer 

gedrag in de praktijk. Dit betekent dat eerst gedurende langere tijd ander (integer) gedrag 

onder andere in Groningen zichtbaar moet zijn alvorens sprake kan zijn van (enige vorm 

van) hersteld vertrouwen. Integer betekent hier heel houden of heel maken, doen wat 

beloofd is door overheid en mijnbouwbedrijf en de inbreng van burgers zichtbaar 

meenemen, zodat burgers ervaren dat ze serieus genomen worden. 

• Omgevingsmanagement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Overheden, 

maatschappelijke organisaties en omwonenden hebben allen een verantwoordelijkheid bij 

omgevingsmanagement. Bedrijven ontbreken in deze opsomming. Het actief betrekken van 

omwonenden bij plannen is belangrijk, maar het mede verantwoordelijk maken van 

omwonenden voor door hen over het algemeen ongewenste, ongevraagde en bedreigende 

olie- en gaswinning in hun leefomgeving zou maatschappelijk onverantwoord zijn en 

bestuurlijke en juridische vragen oproepen als het gaat om de rechtspositie van de burger. 

In plaats daarvan kan de overheid beter garanderen dat bescherming van belangen van 

relatief zwakkere partijen in regelgeving is vastgelegd. Maar het in praktijk kunnen 

brengen van de zorgplicht door lagere overheden wordt daarentegen juist uitgehold door 
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het wijzigen van bevoegd gezag/verklaring van geen bedenking in een adviesrecht dat 

makkelijker te overrulen is.  

• Maatwerk. Elk beleidstraject of project is uniek en vergt een eigen oplossing voor het betrekken 

van de omgeving. Op deze manier moet er bij ieder project opnieuw het wiel worden 

uitgevonden. Dit is ongewenst en veroorzaakt verspilling. Deze processen kunnen prima 

gestandaardiseerd worden door alle verwachte effecten op alle groepen belanghebbenden 

en met alle belanghebbenden in kaart te brengen. Daar waar schadelijke effecten worden 

verwacht zal moeten worden geinventariseerd en besproken hoe deze kunnen worden 

voorkomen. Als het voorkomen niet mogelijk is en het nationaal belang aantoonbaar zo 

groot is dat het toch zal moeten gebeuren dan moeten vooraf de compenserende 

maatregelen als randvoorwaarden worden vastgesteld. Zie voorbeeld Woerden, aangevuld 

met locatiespecifieke eisen.  

 

Rollen en verantwoordelijkheden van partijen 

Bij concrete projecten zijn overheden en initiatiefnemer in gelijke mate verantwoordelijk voor het 

omgevingsmanagement, waarbij de rol van de initiatiefnemer steeds belangrijker wordt naarmate 

het project vordert en het bevoegd gezag toeziet op de wijze waarop de omgeving wordt 

betrokken. Hoe werkt deze gelijke mate van verantwoordelijkheid in de praktijk? Welk deel 

van de verantwoordelijkheden valt onder de overheden en welk deel is de 

verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer? Op welke wijze ziet het bevoegd gezag toe op 

het betrekken van alle stakeholders en wie rapporteert hierover? Hoe wordt geborgd dat 

de inhoud van de rapportages en resultaten volledig, authentiek en integer zijn? 

Tijdens de realisatie en ingebruikname van bijvoorbeeld een mijnbouwinstallatie is de 

initiatiefnemer primair verantwoordelijk. Van hem wordt verwacht dat hij zich gedraagt als ‘een 

goede buur’. Maatschappelijke organisaties en omwonenden hebben een verantwoordelijkheid 

om de aan hen beschikbaar gestelde kennis en informatie tot zich te nemen en hebben een 

belangrijke rol in het delen van bij hun aanwezige kennis en het kenbaar maken van hun belang. 

Omwonenden verantwoordelijk maken voor het tot zich nemen van aan hen beschikbaar 

gestelde kennis en informatie is volstrekt in tegenspraak met randvoorwaarden die het 

Sociaal Cultureel Planbureau heeft beschreven: waak voor overbelasting van burgers, waak 

voor spanning tussen participatie en representatie, waak voor grotere sociale en regionale 

ongelijkheden, zorg voor uitkomsten met draagvlak. 

De overheden/bevoegde gezagen en initiatiefnemers hebben de verantwoordelijkheid om 

de door hen ontvangen, zorgen, alternatieven en randvoorwaarden tot zich te nemen en 

zijn verplicht hierover in gezamelijk overleg zodanige afspraken te maken dat er 

daadwerkelijk sprake is van draagvlak (minimaal 80% van de omwonenden). Het realiseren 

van draagvlak is een resultaatverplichting. 
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5.2  Toekomstperspectief voor de drinkwatervoorziening 

De kwetsbaarheid van de drinkwatervoorziening is toegenomen. Er is een sprake van een 

stapeling van risico’s. Dit betekent dat vermijdbare risico’s zoals verontreiniging van 

grondwater die delfstoffenwinning met zich mee brengt zouden moeten worden 

voorkomen. 

Om de levering van drinkwater te waarborgen moet meer dan voorheen rekening gehouden 

worden met onzekere toekomstige ontwikkelingen die kunnen leiden tot tekorten en rampen. Zo 

kan klimaatverandering leiden tot verzilting en grootschalige overstromingen. Winning en 

verbruik van fossiele energie is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering. 

Door ten minste winning en subsidiering hiervan te voorkomen en het gebruik ervan te 

ontmoedigen wordt de kans op tijdige beteugeling van klimaatverandering en daarmee  

mede het voorkomen van verdere verzilting en grootschalige overstromingen voorkomen. 

Leveringszekerheid van gezond water moet prioriteit krijgen boven fossiele energie. Leven 

zonder gezond drinkwater is onmogelijk, leven zonder fossiele energie kan wel. 

 

Verkenning Nationale Grondwater Reserves 

De potentiële Nationale Grondwater Reserves zijn historisch robuust gebleken voorraden 

grondwater van hoge kwaliteit. De verwachting is dat de kwaliteit van deze voorraden ook de 

komende 140 jaar niet wordt beïnvloed door bovengrondse activiteiten als landbouw, industrie 

en verstedelijking. Hoe zorgt de overheid ervoor dat deze verwachting wordt omgezet naar 

zekerheid?  

 

Risico’s van mijnbouwactiviteiten voor het grondwater 

Voor alle mijnbouwactiviteiten zijn boringen nodig die grondwaterlagen passeren. Daarbij kunnen  

ongewenste gebeurtenissen optreden die een risico vormen voor de kwaliteit van grondwater:  

• het vermengen van grondwater wanneer een scheidende ondergrondlaag niet goed wordt 

afgedicht;  

• het lekken van stoffen bij een falende putintegriteit of;  

• het ontstaan van een migratieroute naar het grondwater wanneer gebruik wordt gemaakt van 

fracken. 

In de toelichting worden de risico’s getypeerd in termen van ‘vrijwel uitgesloten’ en ‘zeer 

kleine kans’. Wat ontbreekt is de duiding van de impact voor het geval het risico zich toch 
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manifesteert. Gegeven het belang van gezond water voor mensen, dieren en planten 

moeten risico’s op dit punt worden uitgesloten, tenzij….  

 

Risico’s van het benutten van bodemenergie voor het grondwater 

De gesloten systemen zijn de laatste vijftien jaar sterk in aantal toegenomen. Deze bestaan uit 

gesloten bodemlussen met een circulatievloeistof erin. De lussen gaan tot een diepte van 

maximaal 150 tot 200 meter. Ook bij deze systemen is er een risico bij het doorboren van 

afsluitende lagen boven watervoerende pakketten. Het risico is iets groter dan bij de open 

systemen, omdat er meer bodemlussen worden geplaatst en er dus meer boringen nodig zijn. 

Grote gesloten systemen hebben enkele tientallen bodemlussen. Er is een zeer kleine kans dat 

een bodemlus lek raakt en dat de circulatievloeistof in het grondwater terecht komt. Het 

verontreinigende effect is dan afhankelijk van het type circulatievloeistof dat wordt gebruikt en 

varieert van geen effect tot verontreiniging van een groot volume grondwater. Gegeven dit 

risico zou alleen toestemming gegeven moeten worden voor zover gebruik wordt gemaakt 

van het type met ‘circulatievloeistof dat geen verontreiniging veroorzaakt’. 

 

5.4  Bescherming van de huidige grondwaterwinningen 

Afwijking van provinciale verordeningen is slechts mogelijk in een beperkt aantal gevallen, onder 

andere bij toepassing van de rijkscoördinatieregeling. Welke gevallen zijn dit? In welke 

situaties en met welke frequentie is de rijkscoördinatieregeling toegepast?  

Het aanleggen en exploiteren van boorputten voor olie- en gaswinning en geothermie, dat 

plaatsvindt op grotere diepte, is over het algemeen niet toegestaan. Deze formulering laat 

ruimte voor toestemming. Voor wat betreft olie- en gaswinning, waarvan nut en noodzaak 

niet zijn aangetoond, zou ‘over het algemeen’ geschrapt kunnen worden.  

 

5.5  Aanvullende Strategische Voorraden 

De provincies wijzen binnen een periode van 2 tot 3 jaar de noodzakelijke Aanvullende 

Strategische Voorraden aan en leggen het daarbij behorende beschermingsregime vast in 

provinciale verordeningen. Gebieden met hoge potentie voor geothermie, mogelijkheden voor 

gaswinning uit kleine velden en CO2-opslag worden zoveel mogelijk buiten de begrenzing van 

Aanvullende Strategische Voorraden gehouden. Dit uitgangspunt is in strijd met een zuivere 

afweging van het belang van de Aanvullende Strategische Voorraden. Ook gebieden met 

hoge potentie voor geothermie, mogelijkheden voor gaswinning uit kleine velden en CO2-

opslag moeten aangewezen kunnen worden als Aanvullende Strategische Voorraad en niet 

op voorhand buiten de begrenzing gehouden moeten worden. 
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Het Rijk overlegt periodiek met de provincies over de voortgang van dit project. De belangrijkste 

aandachtpunten voor het Rijk hierbij zijn de leveringszekerheid van de openbare 

drinkwatervoorziening op langere termijn en de vraag of er voldoende balans is tussen 

bescherming van grondwatervoorraden en mogelijkheden voor mijnbouwactiviteiten. Deze focus 

op het mogelijk maken van mijnbouwactiviteiten is, in ieder geval voor wat betreft olie- en 

gaswinning, ongewenst met het oog op het levensbelang van schoon en gezond 

drinkwater. 

Als er overeenstemming is tussen Rijk en provincies over de begrenzing van de Aanvullende 

Strategische Voorraden en het bijbehorende beschermingsregime, dan neemt het Rijk de 

gebieden en de bepalingen ten aanzien van mijnbouwactiviteiten over. Wat als er geen 

overeenstemming wordt bereikt? Hoe wordt er dan met deze kwestie omgegaan? 

Te zijner tijd zal worden bekeken op welke wijze. Dit is een ongewenst open einde gezien het 

levensbelang van schoon en gezond drinkwater.  

 

5.6  Nationale Grondwater Reserves 

Overwegingen  

Het aanwijzen en beschermen van Nationale Grondwater Reserves is er thans primair op gericht 

om de voorraad grondwater als natuurlijk kapitaal veilig te stellen voor toekomstige generaties. 

Binnen de begrenzing van de Nationale Grondwater Reserves ligt een relatief groot areaal met 

grote potentie voor geothermie. Daarnaast zijn er potenties voor aardgaswinning uit kleine 

velden en opslag van aardgas en CO2. Met het oog op de energietransitie is het niet wenselijk om 

geothermie, winning van aardgas uit kleine velden en opslag van CO2 uit te sluiten in 

aangewezen grondwaterreserves. Aangezien het beschermen van de Nationale Grondwater 

Reserves er primair op gericht is om water veilig te stellen voor toekomstige generaties en 

winning van aardgas uit kleine velden en opslag van CO2 niet absoluut noodzakelijk zijn 

voor de energietransitie gelet op de enorme potentie van hernieuwbare energie, zouden 

winning van aardgas uit kleine velden en opslag van CO2 hier moeten worden uitgesloten. 

5.7  Winning van grondwater voor menselijke consumptie 

Het monitoringsplan bestaat onder andere uit een nulmeting en de wijze waarop de toestand van 

het onttrokken (ruwe) water wordt gevolgd. Hoe is de controle hierop geregeld? 

 

6.2  Toekomstperspectief voor de energievoorziening 

In het kader van deze structuurvisie richt dit maatschappelijke vraagstuk zich op het zoeken naar 

de wijze waarop de ondergrond een bijdrage kan leveren aan de transitie naar een duurzame 

energievoorziening. Uitgangspunten bij dit vraagstuk zijn:  
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• De veiligheidsrisico’s worden zoveel mogelijk beperkt en de winning van energie wordt zo goed 

mogelijk ruimtelijk ingepast met het oog op de kwaliteit van de leefomgeving. Veiligheidsrisico’s 

zoveel mogelijk beperken is onvoldoende indien niet tegelijkertijd harde randvoorwaarden 

zijn overeengekomen met omwonenden over compensatie van directe en indirecte schade 

op korte en lange termijn inclusief toekomstige generaties. Zo goed mogelijke inpassing is 

onvoldoende. Inpassing zou in harmonie moeten zijn met de omgeving. 

• De levering van voldoende energie is zeker gesteld.  

• De energievoorziening is betaalbaar. Rekening houdend met de integrale kosten, dus 

inclusief herstel en compensatie van directe en indirecte schade op korte en lange termijn 

inclusief toekomstige generaties en klimaatschade. 

 

Nut en noodzaak 

In de periode tot 2050 zal het benutten van fossiele brandstoffen nog een belangrijk deel vormen 

van het energieverbruik, omdat er nog onvoldoende hernieuwbare energiebronnen beschikbaar 

zijn. Deze aanname klopt niet. Fossiele brandstoffen zullen een steeds afnemend deel van 

de energievoorziening vormen. Het verdrag van Parijs vereist dat zwaar ingezet moet 

worden op hernieuwbare energievormen. Een voorbeeld van welke mix energiebronnen  

het mogelijk maakt om per 2030 80% hernieuwbare energie in te zetten komt uit de USA. 

Dan moet het voor Nederland, zeker gezien het relatief lagere energieverbruik, ook 

mogelijk zijn. Zie onderstaande roadmap: 
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(Jacobson et al., Energy & Environmental Science, 2015) 

 

Als minst vervuilende fossiele brandstof zal aardgas nog lang een belangrijke rol innemen. 

Methaan is als broeikasgas vele malen gevaarlijker dan CO2 c.q. versterkt 

klimaatverandering. Vanuit klimaatveranderingsperspectief moet het winnen en verbruiken 

van aardgas dan ook worden vermeden. 

Productie van gas uit kleine velden levert de Nederlandse samenleving financiële baten en 

werkgelegenheid op. Door de lage olieprijzen en de discussies rondom gaswinning op land, 

wordt het voor mijnbouwmaatschappijen steeds minder interessant om gas te winnen. Indien 

geen maatregelen worden genomen verdwijnen deze mijnbouwmaatschappijen en wordt het gas 

uit de kleine velden niet meer gewonnen. Waarom ziet EZ de toenemende maatschappelijke 

discussies en het afbrokkelende draagvlak rondom gaswinning op land niet als serieus 

signaal om de bakens te verzetten en volop te investeren in hernieuwbare energie in plaats 

van olie- en gasmaatschappijen te stimuleren met (fiscale) faciliteiten om toch nog uit 

kleine velden te blijven winnen? Hierbij wordt de potentiele directe en indirecte schade 

afgewenteld op omwonenden, milieu, klimaat en toekomstige generaties zonder garanties 

op compenserende maatregelen. Integraal, en zeker op lange termijn gezien, zijn de kosten 

hoger dan de baten. Daarom zou gaswinning uit kleine velden versneld moeten worden 

afgebouwd en winning van locale hernieuwbare energie fiscaal moeten worden 

gestimuleerd met het bedrag dat anders naar de gaswinning zou gaan. 

 

6.4  Gaswinning uit kleine velden 

Huidig gebruik en ontwikkelingen 

Voor zover het daarbij stationaire bronnen betreft, zal dit gebruik van aardgas vervangen moeten 

worden door gasvormige energiedragers uit duurzame bronnen (groen gas) of gecompenseerd 

moeten worden door CO2-opslag. CO2-opslag is geen compensatie maar 

symptoombestrijding met potentieel desastreuze effecten. Daarom zou moeten worden 

ingezet op het vermijden van uitstoot en technieken zonder schadelijke effecten. 

Met het verminderen van de productie uit het Groningenveld neemt het belang van de kleine 

velden toe, hoewel de verminderde productie hiermee niet kan worden opgevangen. Dit is het 

verplaatsen van problemen en maatschappelijk onaanvaardbaar als niet tegelijkertijd de 

handelswijze van de overheid en de mijnbouwondernemingen, als het gaat om het 

voorkomen en/of oplossen van de nadelige gevolgen, wordt aangepast conform vooraf 

overeen te komen randvoorwaarden met omwonenden. 

De totale productie uit kleine velden neemt sinds het begin van deze eeuw af en zal zonder 

stimulerende maatregelen de komende jaren snel teruglopen, tot circa 10 miljard m3 in 2030. 

Deze stimulerende maatregelen faciliteren potentiele schade voor omwonenden, milieu, 
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klimaat en toekomstige generaties welke zonder garanties op compenserende maatregelen 

op hen worden afgewenteld. Daarentegen is het in de grond laten van gas een extra 

stimulans voor stevige maatregelen naar een klimaatneutrale samenleving, bestuurlijk 

consistent met het verdrag van Parijs en biedt extra financiële ruimte voor het stimuleren 

van de transitie. 

Gaswinning uit kleine velden vermindert de afhankelijkheid van gas uit het buitenland. Door de 

geringe omvang is dit een vorm van schijnzelfstandigheid. Werkelijke en volhoudbare 

energiezelfstandigheid komt vanuit lokaal geproduceerde hernieuwbare energiebronnen.  

Zolang we zelf nog aardgas nodig hebben, draagt veilige gaswinning tegen maatschappelijk 

aanvaardbare kosten in Nederland bij aan een verminderde afhankelijkheid van aardgas uit het 

buitenland. Onder andere Groningen toont aan dat gaswinning niet veilig is. Bovendien zijn 

de maatschappelijke kosten juist onaanvaardbaar gebleken. De enige wijze om de 

werkelijke kosten zichtbaar te maken is door alle directe en indirecte kosten op korte en 

lange termijn van potentiele schade aan mens, milieu en maatschappij inclusief 

toekomstige generaties en klimaatschade in de business case mee te nemen. 

Het gas dat we in Nederland gebruiken komt uit het Groningenveld, uit de Nederlandse kleine 

gasvelden en uit het buitenland. In het Groningenveld zit nog zo’n 650 miljard m3, maar ook 

opsporing en winning van gas uit kleine velden draagt bij aan de Nederlandse reserves. Gas uit 

kleine velden is Hoog Calorisch en moet worden bijgemengd. Ook dit veroorzaakt extra 

kosten, bovenop alle andere directe en indirecte kosten op korte en lange termijn die nog 

niet worden meegenomen in de business case. 

 

6.5  Oliewinning 

Beleid  

Ten aanzien van het winnen van olie zijn er geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. Indien er een 

aanvraag is om een reeds verlaten winning te hervatten, dan biedt de huidige regelgeving 

voldoende waarborgen voor een beoordeling of de winning veilig en betrouwbaar kan 

plaatsvinden. Beleid met oog op de energietransitie moet er op gericht zijn om olie in de 

grond te laten. 

 

6.6  Injectie van productiewater 

Huidig gebruik en ontwikkelingen 

Bij de winning van olie en/of gas wordt tevens water geproduceerd. Het geproduceerde water 

wordt productiewater genoemd en is een bijproduct van de olie- of gaswinning. Het 

productiewater is doorgaans erg zout en bevat ook andere stoffen die van nature in de diepe 

ondergrond aanwezig zijn. In productiewater zitten ook chemicaliën met risico’s voor 
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corrosie en verontreiniging. Zie bijvoorbeeld lekkende pijpen in Drenthe. Dit betekent dat 

ondergrond en waterreservoirs bewust worden blootgesteld aan deze risico’s. In het licht 

van het belang van gezond drinkwater is dit een te groot risico zodra de schade 

onherstelbaar kan zijn terwijl er ook minder schadelijke alternatieven beschikbaar zijn. Zie 

ook bijbehorende rechtszaken. 

Waterinjectie in een dergelijke breuk kan leiden tot een aardbeving. In Nederland mag niet 

geïnjecteerd worden in een reservoir, waarvan de breuken onder spanning staan. Kunnen er 

door winning of door de nog in beweging zijnde ondergrond (zoals de eerder beschreven 

kanteling) nieuwe breuken ontstaan of onder spanning komen te staan? Zijn alle breuken 

met 100% zekerheid bekend? Zijn alle mogelijke effecten door winning en nog in beweging 

zijnde ondergrond met 100% zekerheid bekend? 

Voor het herinjecteren van productiewater in een ander maar vergelijkbaar voorkomen dan waar 

het vandaan komt zal beoordeeld worden of het wenselijk is om een opslagvergunning en een 

opslagplan op basis van de Mijnbouwwet te hanteren. Wordt hier ook expliciet gekeken naar 

de risico’s van vervuiling en verzilting? Op welke manier is geregeld dat de schade wordt 

hersteld zonder noodzaak voor gerechtelijke procedures?  

 

6.7  Opslag van stoffen in lege gasvelden 

Gasvelden zijn structuren die zowel geografisch als in diepte zijn afgebakend en reeds bewezen 

hebben dat ze voor lange tijd – miljoenen jaren op de geologische tijdschaal – stoffen kunnen 

vasthouden. Een leeg gasveld kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Een gasveld kan 

benut worden voor CO2-opslag of kan als aardgasbuffer voor het opvangen van pieken in 

energievraag worden gebruikt. Kunnen er door winning en de nog in beweging zijnde 

ondergrond veranderingen ontstaan of is dit uitgesloten? CO2 verdrijft zuurstof. Bij 

lekkage naar boven verdwijnt alle zuurstof en is er geen leven meer mogelijk in de bodem. 

Mens en dier zijn in deze situatie in levensgevaar. Zijn deze risico’s meegewogen? Wat is de 

impact als dit risico zich zou manifesteren? 

 

Opgave 

Er dient met de mogelijkheid rekening gehouden te worden dat CO2 uit de buurlanden 

(bijvoorbeeld uit de haven van Antwerpen of uit het Ruhrgebied) via Nederland getransporteerd 

wordt naar opslaglocaties in de Noordzee. In de omringende landen zijn opslaglocaties veel 

minder voor handen. Nederland kan op deze manier haar strategische ligging benutten en een 

grote rol spelen in de transport en opslag van CO2. Hiermee kunnen voor Nederland de kosten 

worden verlaagd. Zijn in de business case ook de kosten voor compensatie van schade ten 

gevolge van ongelukken met CO2 vervoer en opslag meegenomen? In welke mate is 
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rekening gehouden met de mogelijkheid van dodelijke slachtoffers? Zie hierbij ook het 

vorige punt. 

 

6.8  Zoutwinning 

Huidig gebruik en ontwikkelingen 

In dit dieptebereik gedraagt het zout zich redelijk stabiel en kunnen blijvende cavernes worden 

aangelegd. Redelijk stabiel is niet stabiel. Wat zijn de gevolgen van deze instabiliteit? Er is 

veel informatie over bodemdaling en omwonenden die hierdoor de wanhoop nabij zijn. 

Hoe wordt dit voorkomen?  

In 2011 is besloten om de zoutwinning in Noordwest-Friesland te verplaatsen van onder het land 

naar winning onder de Waddenzee. Hierbij wordt via het ‘hand-aan-de-kraan- principe’ 

gewaarborgd dat de natuurwaarden van de Waddenzee niet in het geding komen. Hoe zeker 

weet men dat dit hand-aan-de-kraan-principe afdoende werkt? Hoe vaak is het al 

toegepast? Hoe wordt voorkomen dat, zoals tussen Enschede en Hengelo, risico ontstaat 

op sink holes (zinkgaten)? (Bron: NRC 25-11-2015). Worden de kosten van herstel van de 

mogelijke gevolgen van deze sink holes onder de A35, hoogspanningsmasten, 

(internationale) gasleidingen, huizen, bedrijven, verzakking van de infrastructuur en 

vervuiling van het grondwater meegenomen in de business case? 

Als zoutwinning niet van nationaal belang wordt geacht en toch desastreuze gevolgen 

kunnen ontstaan, ook voor het grondwater, waarom worden hier dan vergunningen voor 

afgegeven?  

 

6.10  Schaliegas 

Huidig gebruik en ontwikkelingen 

Schaliegas is een fossiele energiebron die mogelijk in de Nederlandse ondergrond aanwezig is en 

waarvan onzeker is of die in de toekomst benut wordt voor onze energievoorziening. Op 10 juli 

2015 heeft het kabinet besloten dat commerciële opsporing en winning van schaliegas tot 2020 

niet aan de orde is. In aanvulling daarop is in deze structuurvisie de termijn verlengd tot 2023. De 

maatschappelijke onrust over eventuele winning van deze energiebron is groot. Gegeven deze 

maatschappelijke onrust, het ontbreken van nut en noodzaak en klimaatverandering zou 

niet alleen commerciële opsporing en winning moeten worden uitgesloten, maar zouden 

alle vormen van opsporing en winning van schaliegas moeten worden uitgesloten, dus ook 

voor onderzoek. 

De gebieden waar mogelijk winbaar schaliegas aanwezig is, zitten tussen de 1.000 en 5.000 meter 

diep.  
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De winning van schaliegas is uitgesloten in de gebieden die in het PlanMER Schaliegas als 

uitsluitingsgebieden zijn opgenomen (stedelijk gebied, Natura 2000-gebieden, grote wateren 

alsmede waterwingebieden, grondwaterbeschermings gebieden en daaromheen liggende 

boringvrije zones ter bescherming van die winning, alle tot een diepte van 1000 m). Wat is de 

daadwerkelijke beschermende betekenis van deze uitsluitingen tot een diepte van 1000 m 

als het winbare schaliegas juist tussen 1.000 en 5.000 meter diep zit? Waarom worden in 

het kader van de gevolgen van klimaatverandering en maatschappelijke onrust, niet alle 

vormen van schaliegaswinning, ongeacht de diepte of ligging, ook na 2023 uitgesloten?  

 

6.11  Eindberging van radioactief afval 

De relatief lange periode van bovengrondse opslag geeft tijd om te leren van ervaringen in 

andere landen, om onderzoek te doen en kennis te vergaren. Ook kan zo voldoende geld 

gespaard worden waarmee een eindberging gerealiseerd kan worden. Hierdoor kan in de 

toekomst een goed onderbouwd besluit over het beheer van radioactief afval worden genomen 

zonder dat er onredelijke lasten op latere generaties worden afgewenteld. Hoewel het positief is 

dat er sprake is van bewustzijn van afwenteling van lasten op latere generaties, is 

onduidelijk wat redelijke en onredelijke lasten zijn. Welke criteria worden hiervoor 

gehanteerd? 

 

7.3  Risicobeoordeling van ondergrondse activiteiten 

Voor elke activiteit in de diepe ondergrond kunnen diverse handelingen nodig zijn, zoals het 

plaatsen van een boring, het injecteren van hulpstoffen of het omhoog halen of onttrekken van 

grondwater, delfstoffen of aardwarmte. Bij elke handeling is er een kans dat er een ongewenste 

gebeurtenis optreedt, zoals bodemdaling, verlaging van de grondwaterstand of het lekken van 

gassen of vloeistoffen naar het grondwater. Deze ongewenste gebeurtenis kan door preventieve 

maatregelen worden voorkomen of de kans erop kan worden verkleind. Mocht de ongewenste 

gebeurtenis toch optreden, dan zijn er beheersmaatregelen mogelijk die het effect kunnen 

minimaliseren of beheersen. Dit samenspel bepaalt uiteindelijk het risico op ongewenste effecten. 

In paragraaf 1.2 staat bij tijdshorizon dat ingrepen in de ondergrond moeilijk ongedaan te 

maken zijn. Als het al kan is dat vaak tegen hoge kosten of met een lange hersteltijd. 

Aangezien de impact van risico’s/incidenten vrijwel altijd gedragen wordt door anderen 

dan degenen die de risicobeoordeling doen, is de facto sprake van afwenteling van 

gevolgen van inadequate risicobeoordeling. Dit hebben we ook in de bankensector gezien. 

Net als in de bankensector hebben degenen die voor mijnbouw een risicobeoordeling doen 

zelf belang bij een lage inschatting/uitkomst/exposure. Tegen deze achtergrond zou, in 

ieder geval in de mijnbouwsector, niet de kans op manifestatie van het risico bepalend 

moeten zijn maar juist de potentiele impact.  
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Het diagram hieronder toont wat in de financiële sector gebruikelijk was/is. 

 

Zodra de impact van een risico in het rode gebied zit, zou voor mijnbouwactiviteiten geen 

sprake mogen zijn van een vergunning tenzij….. Gegeven de vaak onomkeerbare gevolgen 

van mijnbouwrisico’s zal het rode gebied voor de mijnbouwsector al linksboven moeten 

beginnen bij impact 8-9 – likelihood 1-2 zoals hieronder gevisualiseerd. Dit om te voldoen 

aan adequate bescherming van mens en milieu inclusief toekomstige generaties, met name 

in combinatie met de huidige praktijk van afwenteling van schade.   
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7.4  Mijnbouwactiviteiten en grondwater voor de drinkwatervoorziening 

Overwegingen  

Hoewel de risico’s van mijnbouwactiviteiten voor de kwaliteit van het grondwater zeer klein zijn, is 

het uitgangspunt om daar waar er voldoende ruimte is, grondwatervoorkomens voor de 

drinkwatervoorziening niet te doorboren ten behoeve van mijnbouwactiviteiten. De zinsnede 

‘daar waar er voldoende ruimte is’ duidt erop dat als deze ruimte er niet is 

grondwatervoorkomens wel doorboord zouden kunnen worden. Gezien de grote impact 

van verontreinigd grondwater zou dit niet moeten worden toegestaan.  

Zowel bij waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones als 

Nationale Grondwater Reserves biedt deze structuurvisie ondergrond ruimte aan schuin 

boren. Dit zou vanuit het maatschappelijk belang van schoon en gezond water niet moeten 

worden toegestaan. Bovendien zijn er provincies, zoals Utrecht, waar schuin boren nu niet 

is toegestaan. 

 

7.5  Locatiespecifieke afwegingen bij mijnbouwactiviteiten 

Geothermie 

Dit betekent niet dat daarmee op voorhand besloten is dat een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor geothermie of gaswinning in alle gevallen zal worden afgegeven. 

Gaswinning hoort hier niet thuis. 

 

Gaswinning uit kleine velden 

Deze hele paragraaf is toegeschreven naar het mogelijk maken van gaswinning. Er wordt 

niet ingegaan op de desastreuze invloed van CO2 en methaan op klimaatverandering. Ook 

wordt geen woord besteed aan de gevolgen voor omwonenden, milieu en toekomstige 

generaties of compenserende maatregelen. Deze aspecten zouden integraal moeten 

worden betrokken bij deze visie. 

 

Monitoring 

Bij reguliere boringen zal dit gelet op bovenstaande werkwijze niet nodig zijn. Niettemin kan het 

wenselijk zijn bij boringen in kwetsbare gebieden of nabij waterwingebieden of wanneer sprake is 

van nieuwe of maatschappelijk gevoelige technieken, in de omgevingsvergunning voorschriften 

op te nemen over het monitoren van de kwaliteit van het diepe grondwater. De kans op een 
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incident in de diepe ondergrond wordt klein geacht, maar de impact van aantasting van het 

diepe grondwater zal desastreus en onomkeerbaar kunnen zijn. Winning zou daarom 

moeten worden uitgesloten bij nieuwe voorkomens tenzij…. en op bestaande plaatsen zal 

monitoring van de kwaliteit van het diepe grondwater verplicht moeten worden gesteld. 

 

Landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten 

Het beoordelen van een activiteit in deze gebieden is maatwerk en kan resulteren in het toestaan 

of ontoelaatbaar achten van de desbetreffende activiteit. Hieruit blijkt dat zelfs voor deze 

unieke gebieden ruimte gelaten wordt om, op basis van een locatiespecifieke beoordeling, 

te besluiten om olie en/of gas te winnen. Tegen de achtergrond van het beschreven 

risicobeoordelingsproces en de economische en financiële belangen die spelen bij de 

uitvoerders hiervan zouden deze gebieden beter moeten worden beschermd en, bij 

ongewijzigd regime, op voorhand moeten worden uitgesloten. 

 

Waddeneilanden 

In het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet is bij amendement opgenomen dat er geen 

omgevingsvergunningen worden verleend voor het oprichten van mijnbouwwerken voor het 

opsporen of winnen van delfstoffen op de Waddeneilanden, in als Natura 2000-gebied 

aangewezen delen van de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee. Wat maakt dat EZ de 

bescherming van de Waddeneilanden de facto opheft door winning door middel van schuin 

boren toe te staan terwijl bijvoorbeeld provincies schuin boren juist verbieden? Wat zegt 

dit over het vermogen om bescherming daadwerkelijk in praktijk te brengen?  

 

8.1  Acties met betrekking tot grondwater voor de drinkwatervoorziening 

1. Het Rijk en de provincies bespreken het resultaat van deze uitwerking. Bij overeenstemming 

neemt het Rijk de aangewezen gebieden en de bepalingen met betrekking tot 

mijnbouwactiviteiten over. Wat als er geen overeenstemming is? 

4. Het Rijk voert samen met de provincies en de drinkwaterbedrijven een impactanalyse uit van de 

gevolgen van grootschalige overstromingen voor de openbare drinkwatervoorziening. Hoe 

worden grootschalige overstromingen voorkomen? Beperken van klimaatverandering is 

een van de meest urgente opgaven. Hier is een direct verband tussen stoppen met winning 

en benutting van olie en gas en daarmee beperken van de belangrijkste oorzaak van 

overstromingen ten gevolge van klimaatverandering. 
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8.2  Acties met betrekking tot mijnbouwactiviteiten voor de energievoorziening 

6. Het Rijk neemt het initiatief om in overleg met drinkwaterbedrijven en mijnbouwactiviteiten de 

risico’s van boren in de ondergrond te identificeren en te bespreken hoe hierop te anticiperen. 

Risico’s identificeren en hierop anticiperen is iets anders dan risico’s voorkomen door 

drinkwatergebieden uit te sluiten tenzij…..  

7. De minister van Economische Zaken zal de verkenning CO2-transport en opslagstrategie uit 

2010  actualiseren, waarbij wordt onderzocht welke specifieke lege gasvelden geschikt zouden 

kunnen zijn voor CO2-opslag. De mogelijke impact van calamiteiten ten gevolge van CO2-

opslag is te groot om CO2-opslag, in ieder geval op land, toe te staan. 

8. De minister van Economische Zaken zal in overleg treden met olie- en gasmaatschappijen die 

op land actief zijn, over het delen van beschikbare data die van nut kunnen zijn voor de 

ontwikkeling van  geothermie. In overleg treden is te vrijblijvend. Delen van deze data ten 

behoeve van geothermie zou verplicht gesteld moeten worden. 

 

8.3  Overige acties 

9. Het Rijk en de decentrale overheden zullen samen verkennen of het nodig is om aanvullende 

bestuurlijke afspraken te maken over de doorwerking van de in deze structuurvisie neergelegde 

visie op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond. Deze visie biedt in de huidige 

vorm geen zicht op duurzaam en veilig gebruik van de ondergrond. Duurzaam betekent 

hernieuwbare energie die in harmonie met de omgeving wordt opgewekt en gebruikt, 

rekening houdend met toekomstige generaties om in hun behoefte te kunnen voorzien. 

Veilig betekent dat risico’s met hoge impact in principe worden uitgesloten tenzij…. Om de 

kwaliteit en zuiverheid van de besluitvorming over blootstelling aan risico’s te borgen moet 

aan de randvoorwaarde worden voldaan dat alle kosten voor compensatie van directe en 

indirecte schade op korte en lange termijn inclusief klimaatschade en toekomstige 

generaties in de berekeningen worden meegenomen met de garantie op reservering in een 

fonds en uitbetaling zonder gerechtelijke procedures als het risico zich manifesteert. Met 

andere woorden, het afwentelen van gevolgen van een onjuiste risicoinschatting, zoals in 

Groningen, zou door de de structuurvisie ondergrond niet meer mogelijk moeten zijn. 

10. Voor de uitvoering van de Structuurvisie Ondergrond is goede informatie en kennis over de 

fysieke opbouw en kwaliteit van ondergrond van groot belang. Het Rijk zal in overleg met 

betrokken partijen de Basisregistratie Ondergrond (BRO) via een stapsgewijze aanpak ontwikkelen 

waarbij in 2017 wordt gestart met een eerste tranche van vijf registratieobjecten. De totale 

realisatie van de BRO zal naar verwachting vijf tot zeven jaar duren. Deze actie onderstreept dat 

er tot op dit moment geen integraal beeld bestaat over de fysieke opbouw en kwaliteit van 

de ondergrond. Gecombineerd met de afwezigheid van een uniforme, gevalideerde en 

integrale methode van risicoinschatting is iedere ingreep in de ondergrond in feite een slag 
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in de ruimte. Dit pleit op zijn minst voor een moratorium van olie- en gaswinning totdat 

BRO en de genoemde methodes zijn gerealiseerd. 

11. Rijk en decentrale overheden werken samen met andere partijen aan de ontwikkeling of 

verbetering van de informatievoorziening en modellen om de oorzaken van bodemdaling en de 

effecten daarvan in kaart te brengen. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan de relatie 

tussen klimaatverandering, waterbeheer, mijnbouwactiviteiten en bodemdaling. Dit zal onder 

meer plaatsvinden via het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, het Landelijke 

Kennisprogramma Bodemdaling en het Kennisprogramma  Effecten Mijnbouw. Deze actie 

onderstreept dat tot op dit moment onvoldoende kennis bestaat over de oorzaken en 

effecten van bodemdaling terwijl decennialang toestemming is gegeven voor 

mijnbouwactiviteiten. Waar wel voldoende informatie over bestaat is de impact van fossiele 

brandstoffen op het klimaat. Klimaatadaptatie gaat over omgaan met de gevolgen van 

klimaatverandering. In dit verband moet tegelijkertijd adequate actie komen om de 

belangrijkste oorzaak, uitstoot van broeikasgassen, te stoppen. Door olie- en gaswinning 

toe te staan zonder adequate compensatiemaatregelen voor schade en uitstoot zouden we 

blijven dweilen met de kraan open. Dit zou maatschappelijk onverantwoord zijn. 

12. Daar waar dit nodig is zal het Rijk uitwerking geven aan de juridische doorwerking van de in 

de  Structuurvisie Ondergrond opgenomen ruimtelijke besluiten in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro) en het Mijnbouwbesluit. Waar is dit nodig? Wat betekent dit voor 

de bestaande jurisprudentie? Wat zijn de gevolgen voor belanghebbenden in de omgeving? 

13. Ongeveer vijf jaar na vaststelling van de Structuurvisie Ondergrond – of eerder als daar 

aanleiding toe is–  zal het Rijk een eerste beleidsevaluatie van de Structuurvisie Ondergrond 

uitvoeren. Wat zou aanleiding kunnen zijn voor eerdere beleidsevaluatie?  

 

9.2  Het Programma Bodem en Ondergrond 

Winning van oppervlaktedelfstoffen  

De winning van oppervlaktedelfstoffen is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

aangemerkt als nationaal belang. Welke delfstoffen behoren tot oppervlaktedelfstoffen? 

Ontbreekt ook in het hoofdstuk definities. 

In de Omgevingswet is het nationale belang wat breder geformuleerd: doelmatig beheren, 

gebruiken en ontwikkelen van natuurlijke hulpbronnen. Dit betekent dat het nationale belang 

alleen over benutten gaat. Beschermen ontbreekt hierin. Dit moet worden aangevuld. 

Het Rijk bepaalt op basis van een jaarlijkse rapportage over de ontwikkelingen, in overleg met de 

provincies en de marktpartijen, of en op welke wijze een interventie van het Rijk nodig is. 

Marktpartijen hebben hier een voorkeurspositie. Zeker in het licht van de ontbrekende 

focus op bescherming en toenemende participatie zullen maatschappelijke organisaties en 
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burgers en de omgevingsvisies van gemeenten ook moeten worden betrokken bij de 

evaluatie. 

 

Bodemdaling 

Hoewel bodemdaling in Nederland diverse oorzaken en uitingsvormen kan hebben, wordt het 

voornamelijk veroorzaakt door oxidatie (afbraak) van veen en zetting van de slappe veen- en 

kleilagen door ontwatering en belasting. In aanvulling hierop kan bodemdaling ontstaan als 

gevolg van de winning van delfstoffen – in het bijzonder gas en zout – en 

grondwateronttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening en industriële  doeleinden. 

Om nadelige gevolgen van bodemdaling zo veel mogelijk te voorkomen is een integrale analyse 

nodig van de cumulatie van de verschillende oorzaken van bodemdaling aan de hand waarvan 

gebiedspartners tot een samenhangende aanpak kunnen komen waarin het bodem- en 

watersysteem centraal staat. Dit betekent dat zonder deze integrale analyse van de cumulatie 

van de verschillende oorzaken winning van gas niet zou mogen worden toegestaan.  

 

9.3  Visie en afwegingssystematiek 

Binnen het Programma Bodem en Ondergrond hebben de samenwerkende partijen een visie 

gevormd op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond. Deze visie is de ‘bril’ 

waarmee naar het gebruik van de ondergrond wordt gekeken. De visie bevat algemene 

uitgangspunten voor beleid, die worden toegepast bij het uitwerken van de diverse 

beleidsopgaven. Het Rijk heeft deze visie opgenomen in hoofdstuk 3 van de Structuurvisie 

Ondergrond. De bril waarmee deze visie tot stand is gekomen is dat de centrale regiefunctie 

die het Ministerie heeft opnieuw wordt verstevigd, waardoor in de praktijk de 

vergunningverleningstrajecten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd’. Hierdoor zijn 

benutten en beschermen volstrekt niet met elkaar in balans. Dit betekent dat er een andere 

bril nodig is. Een bril die maakt dat er sprake is van zuivere en integere afweging in de 

letterlijke zin van het woord dat er structureel getoetst wordt op ‘heel houden of heel 

maken’. 

 

9.5  Het PlanMER Structuurvisie Ondergrond 

Conform het advies van de Commissie voor de m.e.r. zijn alleen de milieueffecten op regionaal 

niveau in beeld gebracht, zoals bodemdaling, daling van de grondwaterstand of geïnduceerde 

bevingen. Milieueffecten op lokaal niveau zoals de gevolgen van licht, geluid of trillingen zijn niet 

verkend. Daarvoor is het abstractieniveau van de structuurvisie te hoog. Dit soort milieueffecten 

worden locatiespecifiek beoordeeld in een projectMER. Sociale effecten en 

gezondheidseffecten moeten hierin worden meegenomen.   
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Bij de risicoanalyse is een systematische oorzaakgevolg analyse gemaakt. Hierbij is nauw overleg 

geweest met de verschillende kennisinstituten. Dit heeft geleid tot een kwalitatieve risico-

inschatting op basis van expert judgement. Waarom worden de conclusies en 

onderbouwingen daarvan hier niet vermeld? 

 

9.6  Verkenning welvaartseffecten 

De Verkenning welvaartseffecten laat zien dat het op het niveau van scenario’s lastig is om vanuit 

economisch oogpunt preferente richtingen te identificeren. Verschillen tussen de 

maatschappelijke effecten van de vier ondergrondscenario’s ontstaan door verschillen in 

achtergrondscenario’s, waarin de gasprijs en de CO2-prijs variëren en daarmee bepalend zijn voor 

de uitkomsten. In welke mate is rekening gehouden met de welvaartseffecten van 

verminderde gezondheid, klimaatverandering, aantasting woonomgeving, waardedaling 

onroerend goed, bodemdaling, aantasting integriteit infrastructuur, kosten voor herstel 

etc? 

Uit het planMER blijkt dat de risico’s op milieueffecten over het algemeen laag zijn. Dit betekent 

dat er weinig kosten gemaakt hoeven te worden om deze effecten te compenseren. Zijn de 

ervaringen in Groningen hierbij meegenomen? Deze conclusie is in tegenspraak met de 

vaststelling in deze structuurvisie dat ongewenste gebeurtenissen in de diepe ondergrond 

moeilijk of alleen tegen zeer hoge kosten kunnen worden opgelost. Zijn de risico’s 

verbonden aan klimaatverandering dan laag en zijn er weinig kosten om de effecten 

hiervan te compenseren?  

Uit de Verkenning welvaartseffecten blijkt dat het doen van een uitspraak over de 

welvaartseffecten van Aanvullende Strategische Voorraden niet mogelijk is zolang de omvang van 

deze gebieden en de overlap met potentiële energiebaten niet bekend zijn. Het uitsluiten van 

mijnbouwactiviteiten in de Nationale Grondwater Reserves zou volgens de verkenning niet 

welvaartsverhogend werken: door de grote omvang van deze gebieden worden potentiële 

energiebaten gemist. Pas op het moment dat Nederlandse drinkwater¬consumenten bereid zijn 

1,5% tot 3,5% extra te betalen als ‘compensatie’ voor deze misgelopen baten lijkt een positief 

saldo mogelijk. Dit duidt erop dat in de verkenning primair gekeken is naar 

welvaartsverhoging (de bril). De baten die gemoeid zijn met olie- en gaswinning met 

mogelijke verontreiniging van drinkwater als gevolg, voegen kennelijk maar 1,5% tot 3,5% 

waarde toe t.o.v. de prijs van het water. Waarom wordt olie- en gaswinning in deze 

gebieden dan niet direct uitgesloten? Zeker als we alle andere vormen van schade (direct en 

indirect, op korte en lange termijn) meerekenen. Ook het welzijn van toekomstige 

generaties wordt hiermee op het spel gezet en moet bij de berekening van kosten en baten 

worden meegenomen.  



  8 december 2016 

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo)  Auteurs: Leo Sonneveld MBA en mr. Jan Pieter Wieldraaijer   33 / 37 

 

 

 

Geothermie heeft een hoge potentie om tot welvaartseffecten met een positief saldo te komen: 

het kan leiden tot een reductie van CO2, heeft een positief effect op de voorzieningszekerheid en 

de risico’s zijn vergelijkbaar met die van gaswinning uit kleine velden. Bij geothermie vindt geen 

extractie plaats zoals bij gaswinning. Dit betekent dat de concrete risico’s, bijvoorbeeld op 

gebied van bodemdaling en trilling en verontreiniging door chemische toevoegingen niet 

vergelijkbaar zouden zijn. Overigens zouden voor geothermie alleen stoffen gebruikt 

mogen worden ‘zonder milieu impact’. 

Of businesscases sterk genoeg gemaakt kunnen worden zal sterk afhangen van de gas- en CO2-

prijzen. Grootschalige toepassing van geothermie kan maatschappelijk alleen uit in een 

klimaatbeleid dat zeer duidelijk aankoerst op 80-95% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 

1990 of bij stijgende gasprijzen. Hieruit spreekt twijfel over de effecten van het 

geformuleerde klimaatbeleid 2050. Welke aanvullende maatregelen zijn nodig? Zie ook 

roadmap USA 2030. 

Voor conventionele gaswinning wordt nog wel een positieve businesscase verwacht. In dit 

rapport wordt aangegeven dat winning uit kleine velden aantrekkelijk gemaakt moet 

worden door fiscale faciliteiten. Deze stimuleringsmaatregelen moeten uit de businesscase 

verwijderd worden. Daarnaast moeten de kosten voor compensatie van alle vormen van 

potentiele schade (direct en indirect, op korte en lange termijn inclusief klimaatschade en 

toekomstige generaties) in de business case worden opgenomen. Pas dan is er sprake van 

een realistische vergelijking ten opzichte van vormen van hernieuwbare energie. 

 

9.7  Kennis en informatievoorziening 

In Nederland is de kennis over het bodem- en watersysteem al ver ontwikkeld maar erg 

versnipperd aanwezig en niet altijd makkelijk toegankelijk. Een belangrijke opgave is dan ook om 

de aanwezige informatie en kennis te bundelen en vrij beschikbaar te stellen voor iedereen. De 

Basisregistratie Ondergrond (BRO) zal daarbij de basis vormen. Beschikbaarheid van deze 

informatie zou een voorwaarde vooraf moeten zijn.  

 

9.8  Afstemming met andere beleidsterreinen 

Energieakkoord, Energierapport 2016, Energiedialoog en Energieagenda 

In het kader van de energiedialoog zijn wij geïnterviewd door mijnenergie2015, een 

initiatief van ministerie EZ. Ondanks de sterke relatie met deze structuurvisie, is vrijwel 

niets te vinden van de gedeelde visies en tips die op deze site zijn gedaan.  

 

 

 

http://mijnenergie2050.nl/Actueel/559707.aspx?t=Duurzaam+energiebeleid%3a+anders+kijken%2c+anders+kiezen%2c+anders+meten
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Bijlage 1 Begrippenkader 

duurzaam  

Het begrip duurzaamheid wordt veelal omschreven aan de hand van de drie P’s: People (mensen), 

Profit (winst), Planet (aarde). Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen 

genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. In deze 

definitie ontbreekt vermelding van toekomstige generaties (conform Brundtland), het 

volhoudbaar zijn en de harmonie met de (leef)omgeving. 

 

Bijlage 2 Het juridische kader voor mijnbouwactiviteiten 

1. Inleiding 

Voor het kabinet staat de veiligheid bij mijnbouwactiviteiten voorop. Daar is in praktijk niets van 

te merken (zoals in Groningen). Deze visie is toegeschreven naar financieel en economisch 

rendement. Niet naar veiligheid. 

 

2. De Structuurvisie Ondergrond en vergunningen voor mijnbouwactiviteiten 

Voor de wijze van winning of opslag stelt hij een winningsplan of een opslagplan op, dat de 

instemming behoeft van de minister van Economische Zaken. Het winningsplan gaat in op de 

wijze en duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden delfstoffen of 

aardwarmte en de verwachtingen over bodembeweging en hoe schade als gevolg van 

bodembeweging wordt voorkomen. Alleen een inschatting van bodembeweging is te beperkt. 

Alle risico’s moeten worden beschreven. Ook waar de inschattingen van impact en 

waarschijnlijkheid op zijn gebaseerd. Met andere woorden, niet alleen het resultaat van de 

inschatting maar de volledige onderbouwing. 

Verder is er voor het uitvoeren van mijnbouwactiviteiten op een voorgenomen locatie altijd een 

omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nodig. De 

minister van Economische Zaken is hiervoor bevoegd gezag. Vergunningsverlening door de 

partij die zelf het grootste belang heeft (inkomsten) en sterk verweven is met de olie- en 

gassector, is uit oogpunt van borging van good governance ongewenst en onverstandig. 

Dit kan worden gezien als een weeffout in het besluitvormingssysteem. Deze grote 

concentratie van (doorzettings)macht moet in het belang van de samenleving inclusief 

toekomstige generaties worden ondergebracht bij een ministerie dat een onafhankelijke, 

neutrale en zuivere besluitvorming waarborgt. In het volgende kabinet zou dit een 

ministerie van integriteit kunnen zijn dat structureel toetst op ‘heel houden en heel maken’. 

 

 



  8 december 2016 

Stichting Good Governance Monitor (GoGoMo)  Auteurs: Leo Sonneveld MBA en mr. Jan Pieter Wieldraaijer   35 / 37 

 

 

 

Doorwerking Structuurvisie Ondergrond in vergunningen 

Voor een deel kunnen deze rechtstreeks worden gehanteerd als beoordelingscriterium bij de 

vergunningverlening, voor een deel moeten deze uitspraken eerst juridisch worden verankerd in 

een algemene maatregel van bestuur. Welke uitspraken moeten eerst juridisch worden 

verankerd? 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) kunnen gebieden worden aangewezen 

waarin mijnbouwactiviteiten niet worden toegestaan. In die gebieden kan dan geen 

omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een opsporings-, winnings- 

of opslaginstallatie worden afgegeven. Dit wil echter niet zeggen dat er geen winning mogelijk is 

onder dit gebied. Door schuin of deels horizontaal te boren kan het mogelijk zijn om onder dit 

gebied delfstoffen te winnen. Het aangevraagde gebied hoeft dan ook niet op voorhand 

uitgesloten te worden voor de opsporing of winning van delfstoffen. Dit betekent dat in praktijk 

geen enkel gebied kan worden uitgesloten en gevrijwaard van gevolgen van olie- en 

gaswinning. Schuin of deels horizontaal boren zou ten minste in kwetsbare gebieden 

moeten worden uitgesloten. 

Tot slot kunnen vergunningen op grond van de Mijnbouwwet worden geweigerd of onder 

beperkingen worden verleend dan wel kunnen hieraan voorschriften worden verbonden in 

verband met de manier waarop de activiteiten worden uitgevoerd, waaronder de bij die 

activiteiten te gebruiken technieken, hulpmiddelen of stoffen, de veiligheid van omwonenden of 

het voorkomen van ernstige schade aan gebouwen of infrastructurele werken. Tijdens de 

behandeling van de nieuwe Mijnbouwwet in de Tweede Kamer is het woordje ‘ernstige’ bij 

schade verwijderd. Dus hier ook verwijderen. Tevens moet niet alleen schade aan 

gebouwen of infrastructurele werken worden voorkomen, maar alle vormen van schade, 

zowel direct als indirect op korte en lange termijn. 

 

3. Adviesrecht decentrale overheden 

Opsporings-, winnings- en opslagvergunningen 

Vergunningaanvragen voor opsporing, winning of opslag worden door de minister van 

Economische Zaken getoetst aan de vigerende mijnbouwwet- en regelgeving. Daarbij kan, voor 

zover dit is vastgelegd in algemene regels in het Barro en het Mijnbouwbesluit, rekening worden 

gehouden met het ruimtelijke afwegingskader in de Structuurvisie Ondergrond. Het woord ‘kan’ 

is te vrijblijvend. De minister ‘zal’ rekening houden. Voor zover dit niet is vastgelegd in 

algemene regels in het Barro en in het Mijnbouwbesluit zou dit alsnog moeten gebeuren. 
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Winningsplannen en opslagplannen 

In de Mijnbouwwet is geregeld dat op de voorbereiding van het besluit omtrent instemming met 

een winningsplan of een opslagplan de uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht) van toepassing is. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om 

een zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijze van winning of opslag. Op deze wijze 

worden burgers rechtstreeks betrokken bij besluiten tot instemming met het winningsplan. 

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een adviesrecht bij deze instemmingsbesluiten. 

Wat is het concrete nut van het indienen van een zienswijze of het geven van een advies als 

in praktijk nog nooit een vergunning voor winning(splannen) van olie- en gas is geweigerd? 

Kan de minister criteria geven die duidelijk maken wanneer zienswijzen of adviezen worden 

gehonoreerd en wanneer niet?  

 

Omgevingsvergunning 

Alle aspecten van de voorgenomen mijnbouwactiviteit worden getoetst aan de voorgenomen 

locatie: milieu, veiligheid, ruimtelijke inpassing, effecten op de omgeving et cetera. Dit 

onderstreept de noodzaak om alle effecten en risico’s in de winningsvergunning/plannen 

op te nemen inclusief MER. 

 

Coördinatie vergunningen winningsfase 

Burgers kunnen hun zorgen en zienswijzen in één keer inbrengen. De minister is gehouden om 

iedere relevante zienswijze bij de verschillende vergunningen in één keer in de afweging te 

betrekken en bij de beoordeling van de aanvragen rekening te houden met de onderlinge 

samenhang tussen de besluiten. Welke criteria hanteert de minister om te bepalen of een 

zienswijze relevant is of niet? 

 

Vergunningen mijnbouwactiviteiten en adviesrecht decentrale overheden 

In het overzicht moet in de kolom beoordelingsgronden het woordje ‘ernstige’ bij schade 

geschrapt worden. Het woordje ‘veiligheid’ bij omwonenden moet worden aangevuld met 

‘nadelige gevolgen’ zoals bij milieu en natuur. 

 

4. Veiligheid, bevingen en bodemdaling 

Het beleid is erop gericht om via technische voorschriften en wetgeving alles te doen om effecten 

van winning of opslag zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. ‘Zoveel mogelijk’ doet 

afbreuk aan ‘er alles aan doen’. Daarom zou ‘zoveel mogelijk’ verwijderd moeten worden. 

Dit geldt voor ook voor alle andere keren dat dit in deze structuurvisie is gebruikt. 
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Veiligheid is het belangrijkste aandachtspunt bij elke mijnbouwactiviteit. Veiligheid is geen 

aandachtspunt maar een harde randvoorwaarde. 

Bij gaswinning, waterinjectie of opslag van stoffen vindt standaard een worst-case-berekening 

plaats van de kans op bevingen. Het risico op schade is vervolgens de combinatie van een 

verwacht effect (grootte van de beving en diepte waarop de beving zich voordoet) en de 

aanwezigheid van bovengrondse infrastructuur. Niet alleen de kans en impact van bevingen, 

maar ook andere effecten zoals (cumulatieve) bodemdaling moeten standaard via worst-

case berekening plaatsvinden. Potentiele kosten voor herstel van schade moeten ook 

worden meegenomen. 

Bij specifieke technieken als fracken of waterinjectie wordt vooraf nadrukkelijk rekening gehouden 

met de aanwezigheid van breuklijnen en daarmee de kans op bevingen. Door voldoende afstand 

in acht te nemen tot aanwezige breuklijnen wordt de kans op bevingen zoveel mogelijk beperkt. 

Zoveel mogelijk is in tegenspraak met ‘er alles aan doen’. Beleid moet erop gericht zijn om 

bevingen uit te sluiten, zeker gezien de impact en ontwrichtende gevolgen. 

 

Voor een nadere toelichting of vragen over deze zienswijze kunt u contact opnemen met 

Leo Sonneveld, leo@gogomo.org  
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