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Opinieronde   4    

Onderwerp 
Duurzaam gebruik ondergrond 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Ter discussie voorleggen van de essentiële 
kaderstellende onderwerpen ten behoeve van de 
op te stellen nota Duurzaam gebruik 
ondergrond.  

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

- Provinciale Staten 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. 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

- Op onderdelen ontbreekt een provinciaal   
   standpunt voor de (diepe) ondergrond.  
- Het gaat om onderwerpen zoals het boren 
   naar schaliegas, het ondergronds opslaan van 
   radioactief afval en geothermie.  
- Activiteiten in diepe ondergrond vallen onder 
   de Mijnbouwwet, waarvoor het Rijk bevoegd 
   gezag is.  
- 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.   
  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

- In april 2012 heeft u ingestemd met de 
  startnotitie Duurzaam gebruik van de 
  ondergrond. Daarin is aangegeven dat de 
  provincie een nota gaat opstellen over dit 
  onderwerp.  

- Op 26 september heeft een Panoramaronde 
  plaatsgevonden, waarin informatie over dit 
  onderwerp met u is gedeeld.      

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

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.  
 

  


