
 

 PDS2016RGW18 

       College van Gedeputeerde Staten 

        statenvoorstel 

 

 

 

DATUM 6 december 2016 NUMMER PS PS2016RGW18 

AFDELING FLO COMMISSIE RGW 

STELLER Mieke Kruseman DOORKIESNUMMER 2357 

DOCUMENTUMNUMMER 81A1D22C PORTEFEUILLEHOUDER Pennarts-Pouw 

Titel :  Concept  zienswijze op ontwerp Structuurvisie Ondergrond 

Inhoudsopgave 

 

Ontwerpbesluit    pag. 4 

 

Bijlage(n):  Concept brief “zienswijze op ontwerp Structuurvisie Ondergrond” 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Vanaf 20 november jl. ligt de ontwerp Structuurvisie Ondergrond van het Rijk ter inzage en kan iedereen een 

zienswijze geven. Aan u is toegezegd om inbreng te kunnen leveren voor een provinciale reactie op deze 

structuurvisie. Hierbij ontvangt u de concept zienswijze.    

 

De ontwerp Structuurvisie Ondergrond met bijbehorende documenten kunt u inzien in het huis van de provincie. 

Daarnaast zijn ze digitaal te vinden op http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-

projecten/projectenlijst/strong/index.aspx.  

 

Voorgeschiedenis 

Op 20 juni jl. heeft de projectleider van de Structuurvisie Ondergrond van het Rijk, Douwe Jonkers, aan de 

commissie RGW een toelichting gegeven over deze structuurvisie. Het provinciale beleid voor de ondergrond 

heeft u eerder vastgelegd in het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 en de Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028, en de daarbij behorende verordeningen.      

 

Essentie / samenvatting 

De structuurvisie heeft op hoofdlijnen twee doelen: 

1. Het verankeren van het nationaal belang van de drinkwatervoorziening.  

2. Het bieden van ruimte aan mijnbouwactiviteiten voor de energievoorziening, met het oog op de 

energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelen. 

Het uitgangspunt van de structuurvisie is het duurzaam, veilig en efficiënt gebruiken van bodem en ondergrond, 

waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn. 

 

In het proces ter voorbereiding van de structuurvisie heeft het Rijk intensief samengewerkt met IPO, VNG, UvW 

en Vewin. De koepels kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de ontwerp Structuurvisie Ondergrond. Ook voor de 

provincie Utrecht geldt dat de ontwerp structuurvisie voldoende ruimte biedt om onze provinciale doelen voor het 

veiligstellen van de drinkwatervoorziening en het ruimte bieden aan het toepassen van de bodemenergie ten 
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behoeve van de energietransitie te realiseren. De mogelijkheden voor geothermie buiten de beschermingszones 

voor drinkwater blijft bijvoorbeeld gewoon mogelijk.   

 

Toch vinden wij het nodig om een zienswijze in te dienen. In de bijgevoegde brief is een concept zienswijze 

opgenomen over drinkwater, geothermie, schaliegas en het kleine velden beleid voor gaswinning. De zienswijze 

is gebaseerd op ons provinciaal beleid en de bespreking daarvan in de Staten. De belangrijkste punten in de 

zienswijze zijn: 

- Nationale Grondwater Reserve (NGR) en de rol van de provincie 

Drinkwater is sinds 2014 een nationaal belang en in de Rijksnota Drinkwater (2014) is aangekondigd dat er 

Nationale Grondwater Reserves door het Rijk worden aangewezen. In de ontwerp Structuurvisie Ondergrond 

wordt een groot deel van de provincie Utrecht als een NGR aangewezen. Het primaire doel van deze 

nationale reserve is het veilig stellen van een goede grondwaterkwaliteit voor later en stelt ook als 

randvoorwaarde dat er mogelijkheden moeten zijn voor bodemenergie.  Onze strategische 

grondwatervoorraad valt binnen de NGR. Wij vragen het Rijk om bij de nadere invulling van de NGR ons 

provinciaal beleid als uitgangspunt te nemen. In ons beleid hebben we al op lokaal niveau met de 

drinkwaterbedrijven en andere actoren keuzes gemaakt om optimaal ruimte te geven voor drinkwater én 

bodemenergie.  Het verdelen van het schaarse grondwater is onze wettelijke taak en dat doen we al 

tientallen jaren.  

- Mijnbouwactiviteiten onder beschermingsgebieden voor drinkwater 

In de ontwerp Structuurvisie Ondergrond is aangegeven dat boringen voor mijnbouwactiviteiten onder 

beschermingsgebieden voor drinkwater zijn toegestaan. In de Provinciale milieuverordening hebben wij dit 

verboden. Op basis van de huidige kennis vinden wij dit niet verantwoord. Wij vragen het Rijk om dit te 

verbieden. 

- Gaswinning uit kleine velden 

Het Rijksbeleid is om deze kleine velden te benutten. Wij vragen het Rijk hier uiterst terughoudend mee te 

zijn, omdat wij inzetten op transitie naar duurzame vormen van energie, zoals vastgelegd in onze Energie-

agenda. Een eerdere motie bij de behandeling van de Provinciale Milieuverordening in 2015 om gaswinning 

uit kleine velden geheel te verbieden is door Uw Staten verworpen.      

- Schaliegaswinningen 

Wij vragen het Rijk om ook provinciale belangen zoals landschap mee te nemen bij het vaststellen van 

uitsluitingsgebieden. In het ontwerp staan nu alleen algemene uitsluitingen zoals N2000 gebieden en 

drinkwaterwingebieden opgenomen. Rekening houdend met provinciale belangen is winning van schaliegas 

niet inpasbaar in de provincie Utrecht.   

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De zienswijze is erop gericht om te zorgen dat de Structuurvisie Ondergrond en de uitvoering daarvan aansluit bij 

het provinciale beleid, regelgeving en regio specifieke omstandigheden.  

 

Financiële consequenties 

n.v.t. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

n.v.t. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

n.v.t. 

 

 



3/4 PS2016RGW18 

 

Effecten op duurzaamheid 

Met deze zienswijze streven we naar behoud van de goede kwaliteit grondwater en een optimale inzet voor 

duurzame energie uit de ondergrond. 

 

Voorgesteld wordt de als bijlage bij het voorstel gevoegde concept  brief “zienswijze op ontwerp structuurvisie 

ondergrond” vast te stellen.  

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

Besluit van 12 december  2016 tot vaststelling van de zienswijze op de ontwerp Structuurvisie Ondergrond; 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 december 2016 , afdeling Fysieke Leefomgeving,  nummer 

81A1D22B; 

 

Gelezen de concept zienswijze op de ontwerp Structuurvisie Ondergrond;  

 

 

Besluiten:  

 

de als bijlage bij het voorstel gevoegde concept brief “zienswijze op de ontwerp structuurvisie ondergrond” 

vast te stellen. 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 

 

 


