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Uw kenmerk
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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over reactie ontwerp Structuurvisie
Ondergrond

Geachte heer Aarten,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 30 november 2016, beantwoorden wij als volgt.

Bij uw vragen heeft u de volgende inleidende toelichting gegeven:
De landelijke overheid is bezig met de realisatie van de Structuurvisie voor de Ondergrond
(STRONG). Gedeputeerde Staten kunnen aangeven welke provinciale accenten er in
STRONG moeten worden opgenomen. De provincie Fryslân heeft zich uitgesproken tegen
opslag van CO2, kernafval en andere stoffen in de Fryske Bodem, tegen winning van scha
liegas en tegen nieuwe gaswinning in het Waddengebied en de rest van de provincie. De
provincie Fryslân is voor inzet op geothermie.

Vraag 1:
Zijn GS nog van plan als provincie Fryslân een zienswijze in te dienen waarin bovenstaande
standpunten worden meegenomen en zo ja: waar willen Gs dan accenten leggen voor de
provincie Fiyslân.

Antwoord vraag 1:
Ja, naast een gezamenlijke reactie in IPO-verband, wordt door ons college een reactie inge
diend op het ontwerp van de Structuurvisie Ondergrond. In deze reactie komen alle boven
staande standpunten aan de orde, behalve de opslag van radioactief afval omdat de eind
berging hiervan geen ondergrondfunctie in het kader van de Structuurvisie Ondergrond is.

Vraag 2:
Worden Unesco Werelderfgoedgebieden, Natura 2000-gebieden en gebieden met dieper
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zoet grondwater; zoals in het zuidoosten van Friesland en onder Gaasterland, uitgesloten
van mijnbouwactiviteiten?

Antwoord vraag 2:

_____

Nee, op voorhand worden deze gebieden niet uitgesloten van mijnbouwactiviteiten. De bo
ringvrije zones, grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden van huidige drink
waterwinningen worden in het ontwerp van de Structuurvisie Ondergrond uitgesloten van
toekomstige mijnbouwactiviteiten. Voor schaliegas geldt dat commerciële winning tot 2023 is
uitgesloten. Voor de periode daarna is besluitvorming onbekend. In ieder geval is duidelijk
dat de winning van schaliegas is uitgesloten in de gebieden die in de planMER schaliegas
als uitsluitingsgebieden zijn opgenomen. Het gaat dan om stedelijk gebied, Natura 2000 ge
bieden, grote wateren alsmede waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en
daaromheen liggende boringvrije zone ter bescherming van die winning, tot een diepte van
1 .000 meter. De uitsluiting is dus verticaal begrenst. De Structuurvisie Ondergrond heeft be
trekking op de ondergrond van het hele vasteland van Nederland, inclusief de grote binnen
wateren en dus ook inclusief de Waddeneilanden. De Noordzee en de Waddenzee vallen
buiten het plangebied. De uitsluiting van mijnbouwactiviteiten voor het winnen van delfstoffen
op de Waddeneilanden is opgenomen in het ontwerp van de Structuurvisie Ondergrond.
Voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee wordt een gelijke uitsluiting geregeld in het
voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet.

Vraag 3:
Wordt een eventuele zienswijze ook nog aangeboden aan PS en zo ja: ter kennisgeving of
ter vaststelling?

Antwoord vraag 3:
De reactie van het college op het ontwerp van de Structuurvisie Ondergrond wordt ter ken
nisname aan PS aangeboden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.M. Leemhuis-Stout, voorzitter

Berg, secretaris
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