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Inleiding

In april 2012 heeft u ingestemd met de startnotitie Duurzaam gebruik van de
ondergrond. Daarin is aangegeven dat de provincie een nota (visie, ambitie,
strategie, uitvoering) gaat opstellen over dit onderwerp. Op 26 september heeft
een Panoramaronde plaatsgevonden, waarin informatie over dit onderwerp met u
is gedeeld.
In de startnotitie is onderkend dat op onderdelen een provinciaal standpunt voor
de (diepe) ondergrond ontbreekt. Het gaat dan om onderwerpen zoals het boren
naar schaliegas, het ondergronds opslaan van radioactief afval en geothermie.
Een standpunt is onder andere nodig omdat:
- Meer marktpartijen activiteiten in de Flevolandse (diepe) ondergrond
willen ontplooien
- De rijksstructuurvisie op de ondergrond (STRONG), die in voorbereiding
is. In dit proces wordt ook de provincies om reactie en standpunt gevraagd op nationale opgaven, zoals schaliegaswinning, steenkoolgaswinning en geothermie
Activiteiten in diepe ondergrond vallen onder de Mijnbouwwet, waarvoor het Rijk
bevoegd gezag is. Maar omdat deze activiteiten wel bovengrondse ruimtelijke
effecten hebben, wordt mede vanuit dat perspectief nu een standpunt van de
provincie gevraagd ten aanzien van deze activiteiten in de diepe ondergrond.
De vraagstelling

Nota Discussie

U wordt gevraagd zich aan de hand van stellingen uit te spreken over diverse
onderwerpen die in de nota Duurzaam Gebruik Ondergrond aan de orde komen.
De focus ligt op activiteiten in de diepe ondergrond. U wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen die dienen als bouwsteen voor de nota duurzaam
gebruik van de ondergrond.
Het speelveld

Ambtelijk hebben gesprekken plaatsgevonden met gemeenten, Vitens, waterschap, NMMF en NOGEPA (koepelorganisatie olie- en gasindustrie) en LTO.
Open vragen voor discussie

Zie bijgevoegde nota
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Het vervolg

Op basis van de uitkomsten van de discussie wordt de nota opgesteld. Op 26 juni zal de 2e opinieronde plaatsvinden, waarin de concept-nota aan u wordt voorgelegd.
Bijlagen

#1360673: Discussienota PS nota duurzaam gebruik ondergrond
#1445141: Bijlage 1. Factsheets over de mogelijke activiteiten in de Flevolandse ondergrond
#1445140: Bijlage 2. Tabel “Effecten van activiteiten in de diepe ondergrond”
#1464960: Bijlage 3. Het derde watervoerende pakket en de drinkwatervoorziening in Midden Nederland.
#1464963: Bijlage 4. Notitie “Actieve marktpartijen en andere belanghebbenden in de diepe ondergrond van Flevoland”

