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Doel van deze mededeling: ' Drs. V. Vreugdenhil . 

Provinciale Staten Informeren over de zienswijze van Gedeputeerde Staten op de Afdeiing/Bureau 
concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het planMER structuurvisie Scha- RM 
liegas. --

Operibaarheid 

Toezegging/motie/amendement: Passief openbaar 

Met deze mededeling wordt voldaan aan uw motie 1, 6 juni 2014 Schallegas - ——- ——— 
Portefeuillehouder 

Inleiding: Lodders, J . 

Op 18 september 2013 kondigde minister Kamp aan dat hij een aparte structuur- ——— -— 
visie/plan-MER Schallegas gaat opstellen. Hierin wordt onderzocht welke locaties Ter kennisname aan PS en 
in het land het meest geëigend zijn voor eventuele proefboringen. Met de initia- burgerleden 
tiefnemers wordt afgesproken dat zij geen stappen zetten voordat de Structuur
visie/plan-MER meer inzicht geeft in de meest geëigende locaties voor een 
proefboring. 
Het planMER-traject start met een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(hierna: cNRD). Hierin staat omschreven wat in het planMER voor de Structuurvi
sie Schallegas wordt onderzocht en welke gebieden dit zal bestrijken. Doel van 
het cNRD is om een ieder te Informeren over het voornemen van het Ministerie 
van Economische Zaken om een structuurvisie Schaliegas op te stellen en om een 
afbakening te geven van het onderzoek dat hiervoor in het kader van de m.e.r.-
procedure zal worden uitgevoerd. De cNRD wordt benut voor het verkrijgen van 
adviezen over de in deze cNRD beschreven aanpak (de zogenaamde reikwijdte en 
detailniveau). Ook kan een ieder naar aanleiding van deze cNRD zienswijzen 
indienen. 
De cNRD is op 28 mei 2014 gepubliceerd en staat open voor zienswijzen tot 9 juli 
2014. 
De provincie Flevoland heeft haar zienswijze voorbereid samen met de overhe
den die liggen in het opsporingsvergunninggebied "Noordoostpolder". Deze 
overheden maken zich om verschillende redenen grote zorgen over de voorgeno
men schaliegasboringen op hun grondgebied. Om die reden zijn we gaan samen
werken in een stuurgroep, die opereert op basis van een door een ieder omarmde 
doelstelling: "Gecoördineerde inzet en samenwerking van de betrokken regionale 
overheden om, op basis van argumenten, het boren naar schallegas te voorkomen 
in het gebied "Noordoostpolder-Weerribben/Wieden-Kampereiland"." Hierover 
bent u reeds geïnformeerd met mededeling "Schaliegas - regionale samenwer
king" (#1622739). 
Vanuit deze regionale bestuurlijke samenwerking is de basis voor de individuele 
zienswijzen op de cNRD gezamenlijk voorbereid. De gezamenlijk voorbereide 
zienswijze is vervolgens door iedere organisatie aangevuld met gebiedseigen 
belangen. Er is dus geen sprake van een gezamenlijk ingediende zienswijze. 

Mededeling: 

Middels bijgevoegde brief kunt u kennis nemen van de zienswijze op de cNRD, 
die de provincie Flevoland heeft gegeven aan het ministerie van Economische 
Zaken. Deze mededeling dient tevens ter afdoening van uw motie schaliegas van 
11 juni 2014. 
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Het vervolg 
Nadat de notitie Reikwijdte en Detailniveau definitief is geworden, zullen het planMER en de Struc
tuurvisie Schaliegas worden opgesteld. Ook hier kunnen zienswijze op worden ingediend. 

Ter inzage in de leeskamer 
Concept-Notitie Reikwijdte en detailniveau planMER structuurvisie Schaliegas. 

Verdere informatie 


