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Kennisgeving ontwerpinstemmingsbesluit gaswinningsplan 

Spijkenisse-Intra en ontwerpomgevingsvergunning Spijkenisse-Oost, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerpbesluiten opgesteld voor de instemming 
met het gaswinningsplan Spijkenisse-Intra en de bijbehorende omgevingsvergunning Spijkenisse-
Oost. Van 20 september 2018 tot en met 31 oktober 2018 liggen beide ontwerpbesluiten ter inzage. 
Eenieder kan reageren op beide ontwerpbesluiten met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe 
dat gaat.

Wat zijn de plannen in Spijkenisse? 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) heeft een verzoek tot instemming met het 
gaswinningsplan Spijkenisse-Intra alsook een verzoek tot instemming met de omgevingsvergunning 
Spijkenisse-Oost ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Deze twee verzoeken 
tot instemming zijn door het ministerie gecoördineerd in behandeling genomen en worden daarom 
tegelijk gepubliceerd. Het gasveld Spijkenisse-Intra is in groen aangegeven op bovenstaande kaart. De 
betreffende reeds bestaande mijnbouwlocatie, waar de omgevingsvergunning op van toepassing is, is 
met rood aangegeven.

Het gaswinningsplan betreft het gasveld Spijkenisse-Intra, gelegen binnen het gebied van de 
winningsvergunning Botlek zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het 
gasveld in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Nissewaard en in het verzorgingsgebied van het 
waterschap Hollandse Delta.

De omgevingsvergunning betreft de reeds bestaande mijnbouwlocatie Spijkenisse-Oost en ziet op het 
uitvoeren van een voorgenomen diepboring naar het gasveld Spijkenisse-Intra op de eerder aange-
legde locatie. De aanvraag ziet op het aanleggen van de 4e aardgasput op deze locatie, waarbij het 
aardgas zal worden gewonnen met behulp van de bestaande productieinstallatie.

In het gebied Spijkenisse wordt sinds 2006 gas gewonnen. Het gaswinningsplan Spijkenisse-Intra 
betreft een winningsplan voor gaswinning in dit zelfde gebied. De operator geeft in het winningsplan 
een verwachte einddatum van productie in 2026 aan.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van 20 september 2018 tot en met 31 oktober 2018 de ontwerpbesluiten en de onderliggende 
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stukken inzien op: http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere 
openingstijden op de volgende locaties:
– Gemeentehuis Nissewaard, Raadhuislaan 106 te Spijkenisse;
– Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Reageren op de ontwerpinstemmingsbesluiten? 

U kunt van 20 september 2018 tot en met 31 oktober 2018 reageren op de ontwerpbesluiten. U kunt op 
beide ontwerpbesluiten, eventueel los van elkaar, een zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u 
ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderlig-
gende stukken, respectievelijk de ontwerpomgevingsvergunning. U kunt hierbij denken aan:
– Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?
– Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
– Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van welk ontwerpbesluit u 
reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op één of beide ontwerpbesluiten een 
zienswijze hebben ingebracht, later tegen één of beide besluiten beroep kunnen instellen bij de 
rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Deze personen of instanties moeten wel als 
belanghebbenden kunnen worden aangemerkt bij deze besluiten.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt Spijkenisse-Intra

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en 
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze 
procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen? 

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord 
wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn 
verwerkt. Hierop staat beroep open. De definitieve besluiten worden te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een 
geldige zienswijze een brief van het ministerie toegestuurd ter kennisgeving van de publicatie van de 
definitieve besluiten.

Wilt u meer weten? 

Voor nadere informatie over het winningsplan Spijkenisse-Intra en mondeling inspreken kunt u op 
werkdagen met uitzondering van de vrijdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met de heer 
Hisse de Vries, telefoon 06 – 24 35 21 36.

Voor nadere informatie over de omgevingsvergunning Spijkenisse-Oost en mondeling inspreken kunt 
u op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met de heer Koert van ’t Hoff, telefoon 06 
– 11 04 31 70.
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