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Geachte leden van Provinciale Staten, 

Op 11 september 2014 heeft u een wijziging van de Verordening voor de fysieke 
leefomgeving Flevoland 2012 ter inzage gelegd. Hierin wordt geregeld dat 
bestemmingsplannen geen opsporing en winning van onconventionele delfstoffen 
mogen toestaan. Onder de winning van onconventionele delfstoffen valt ook de 
winning van schaliegas. Mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu 
stuur ik u een reactie op de voorgestelde wijzigingen. 

Op 18 september 2013 heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd dat er een 
structuurvisie schaliegas zal worden opgesteld. Deze structuurvisie wordt 
opgesteld in samenwerking met de minister van Infrastructuur en Milieu. Tevens 
werkt het ministerie van lenM, in samenwerking met mijn ministerie, aan een 
structuurvisie ondergrond. De structuurvisie schaliegas - die te zijner t i jd 
onderdeel gaat uitmaken van de structuurvisie ondergrond - zal het ruimteli jk 
kader voor de eventuele opsporing en winning van schaliegas in Nederland 
vormen. Met het opstellen van de Rijksstructuurvisies Ondergrond en Schaliegas 
geeft het Rijk aan dat het zich het belang aantrekt van ruimtelijke afwegingen bij 
voorgenomen activiteiten in de ondergrond. Het past daarbij niet dat u als 
Provinciale Staten vroegtijdig een verordening opstelt die daar tegenin gaat. 

U veronderstelt dat het opsporen en winnen van onconventionele delfstoffen naar 
verwachting spanning zal geven met onder meer de provinciale belangen water, 
stedelijke ontwikkeling en natuur. De belangen die u noemt zijn belangen die ik 
conform het beoordelingskader van de planMER schaliegas zal gaan onderzoeken. 
De door u voorgenomen wijzigingen lopen vooruit op de uitkomsten van dit 
planMER-onderzoek. 

In het schaliegasdebat van 5 juni 2014 heb ik de Tweede Kamer toegezegd dat ik 
de wet- en regelgeving voor mijnbouwactiviteiten zal aanpassen om bij de 
beoordeling van aanvragen om een vergunning voor mijnbouwactiviteiten 
ruimtelijke afwegingen te kunnen maken. Hierover en over de rol die decentrale 
overheden kunnen gaan spelen bij besluitvorming rond mijnbouwactiviteiten vindt 
thans overleg plaats met IPO, VNG en de UvW. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energiemarl<t 

Bezoekadres 
Bezuideniioutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overheidsidentif icatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www. rij ksoverheid.nl/ez 

Behandeld door 
mr. R.N. Jansen 

T 070 379 6475 
F 070 379 7841 
r.n.jansen@minez.nl 

Ons kenmerk 
DGETM-EM / 14167376 

Pagina 1 van 2 



Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
•Mededinging 
Directie Energiemarkt 

De door u voorgenomen wijzigingen lopen vooruit op de voorgenomen 
aanpassing van wet- en regelgeving. 

Ons kenmerk 
DGETM-EM / 14167376 

Daarnaast wijs ik erop dat in een provinciale verordening geen regels kunnen 
worden gesteld aan rijksinpassingsplannen en dat de ontheffing, gelet op de 
formulering en mogelijke inhoud en voorwaarden, niet voldoet aan de eisen die de 
Wet ruimtelijke ordening daaraan stelt. Verder is het de vraag of in dat kader een 
algemeen verbod voor bepaalde activiteiten mogelijk is en of het verbod wel 
voldoende gemotiveerd is vanuit een goede ruimtelijke ordening. 

Ik ga er vanuit dat u bij het vaststellen van het besluit tot wijziging van de 
Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 rekening houdt met 
voornoemde aspecten. 

H.G.J. Kamp 
Minister van Economische Zaker 
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