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De commissie heeft de kadernota Ondergrond besproken. Breed was er waardering voor de 
inhoud en vorm van de nota. De Staten zijn ook in het voorproces diverse malen betrokken 
geweest. Beeid voor  de ondergrond is nieuw. Het is een technisch en maatschappelijk 
complex terrein, waarbij ook voortdurend nieuwe mogelijkheden zich voordoen. De 
kadernota Ondergrond is een bouwsteen voor het Bodem-, Water- en Milieuplan dat 
tezijnertijd weer een bouwsteen is van de Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Er kan dus 
tussendoor steeds rekenschap gegeven worden van nieuwe ontwikkelingen in de ondergrond, 
zoals nieuwe vormen van bodemenergie.

De commissie had op vier hoofdpunten nog een aantal vragen:
1. Bescherming van de structurele grondwatervoorziening. Veel fracties vinden dit een 

belangrijk punt.
2. Warmte-Koude Opslag (WKO). Duidelijk werd dat de provincie hierbij de regie heeft 

als het om meerdere gemeenten gaat. Op basis van de spelregels in dit kader moet de 
provincie sturen en begeleiden. Gedeputeerde De Vries voelt desgevraagd niet voor 
een gebruikersvergoeding. Hij komt nog wel met een memo voor PS over enkele 
vragen bij WKO.

3. Wat betreft schaliegas, waarover veel fracties zorgen uiten. Dit speelt marginaal in de 
provincie Utrecht. De gedeputeerde geeft aan dat het primair een rijkszaak is. Via het 
STRONG proces brengt hij het provinciaal belang in met de nadruk op ruimte in 
plaats van de landelijke aandacht voor primair economie.

4. Wat betreft bodemsanering geeft gedeputeerde aan dat er rijksgeld is tot 2015. Er zijn 
onderhandelingen gaande over wat daarna. Hij brengt de Staten daarvan op de hoogte 
wanneer er meer duidelijk is medio dit jaar. Op dit ogenblik zijn de urgente humane 
saneringen afgerond of onder controle. Hij gaat graag door met saneren na 2015.

Verder gaf gedeputeerde aan dat voor diepe geothermie ook de Mijnbouwwet geldt. Ook 
komt gedeputeerde in zijn memo voor de statenveergadering ook terug op de gemeentelijke 
positie wat betreft bestemmingsplan voor b.v. een boortoren als het Rijk wel al een 
vergunning heeft afgegeven voor b.v. onconventionele koolwaterstofwinning.

Hiermee vindt de commissie het statenvoorstel voldoende voorbereid voor besluitvorming in 
de statenvergadering.
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