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Woord vooraf
Van donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019 lag het ontwerpinstemmingsbesluit ter inzage voor project ‘GASWINNINGSPLAN Q16 CHARLIE NOORD’. Een ieder kon
naar aanleiding van het ontwerpbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een reactie geven.
Wat staat er in het winningsplan Q16 Charlie Noord?
Oranje-Nassau Energie B.V. (hierna: ONE) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Q16
Charlie Noord ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft het
gasveld Q16 Charlie Noord, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Q16bc-Diep.
Geografisch gezien ligt het gasveld onder de Noordzee in de provincie Zuid-Holland en in de gemeente
Rotterdam.
In het vergunningengebied wordt sinds 2014 gas gewonnen uit het gasvoorkomen Q16-Maas. Het
winningsplan Q16-CharlieN betreft een nieuwe winning en beschrijft op welke wijze ONE verwacht het
gas te winnen uit het gasveld Q16-CharlieN en hoe de eventuele risico’s daarvan zoveel mogelijk worden
beperkt. Daarnaast bevat het winningsplan informatie over de verwachte gasproductie van het
desbetreffende gasveld, een overzicht van het productiesysteem, de verwachte bodemdaling en de kans
op aardbevingen, en de maatregelen die volgens ONE daaruit voortvloeien voor de boven- en
ondergrond. ONE verwacht dat de gaswinning circa vier jaar in beslag zal nemen.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Q16 Charlie Noord is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden
gewijzigde Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden en voor
een reactie voorgelegd aan Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de
Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte
adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die
ter inzage lagen.
Reacties
Op het ontwerp-instemmingsbesluit is binnen de inspraaktermijn in totaal 1 reactie binnengekomen. De
reactie is integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze reactiebundel downloaden van
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.
Registratie en verwerking
De ontvangen reactie is geregistreerd. Aan de indiener is een ontvangstbevestiging gezonden met daarin
een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 kan bij het ontvangen registratienummer het
bijbehorende reactienummer worden opgezocht.
Verdere procedure
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reacties wordt aangegeven of en hoe
met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging plaatsvindt
wordt te zijner tijd aangekondigd in de Staatscourant en op http://www.nlog.nl/opslag-enwinningsplannen-ter-inzage. Een belanghebbende die op het ontwerp van een instemmingsbesluit een
zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Q16 Charlie Noord,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Van 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het
gaswinningsplan Q16 Charlie Noord ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Q16 Charlie Noord?
Oranje-Nassau Energie B.V. (hierna: ONE) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Q16
Charlie Noord ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft
het gasveld Q16 Charlie Noord, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Q16bc-Diep.
Geografisch gezien ligt het gasveld onder de Noordzee in de provincie Zuid-Holland en in de
gemeente Rotterdam.
In het vergunningengebied wordt sinds 2014 gas gewonnen uit het gasvoorkomen Q16-Maas. Het
winningsplan Q16-CharlieN betreft een nieuwe winning en beschrijft op welke wijze ONE verwacht het
gas te winnen uit het gasveld Q16-CharlieN en hoe de eventuele risico’s daarvan zoveel mogelijk
worden beperkt. Daarnaast bevat het winningsplan informatie over de verwachte gasproductie van het
desbetreffende gasveld, een overzicht van het productiesysteem, de verwachte bodemdaling en de
kans op aardbevingen, en de maatregelen die volgens ONE daaruit voortvloeien voor de boven- en
ondergrond. ONE verwacht dat de gaswinning circa vier jaar in beslag zal nemen.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Q16 Charlie Noord is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking
getreden gewijzigde Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale
overheden en voor een reactie voorgelegd aan Rijkswaterstaat. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies
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gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in het ontwerp-instemmingsbesluit en zitten
bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 het ontwerp-instemmingsbesluit en de
onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens
reguliere openingstijden op de volgende locaties:
• Gemeentehuis Rotterdam, Halvemaanpassage 1 te Rotterdam (Op afspraak 010-2672514)
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit?
U kunt van 13 december 2018 tot en met 23 januari 2019 reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit
met het winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen
van het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt
hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• 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 het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.
Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een
zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Q16 Charlie Noord
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 het definitieve instemmingsbesluit. In een Nota van
Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve
instemmingsbesluit zijn verwerkt. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in
onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een
geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het
definitieve besluit.

Wilt u meer weten?
Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op maandag tot en met donderdag van 9.00u
tot 12.00u contact opnemen met de heer Hisse de Vries (tel.: 06-24352136).
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie opzoeken. De
reactie is vanaf pagina 8 opgenomen.
Reactie op ontwerp-instemmingsbesluit ‘GASWINNINGSPLAN Q16 CHARLIE NOORD’
Registratienummer
GW60-OIB-0001

Reactienummer
R001
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties
Reactie van overheid op ontwerp-instemmingsbesluit ‘GASWINNINGSPLAN Q16 CHARLIE NOORD’
Reactienummer
R001

Organisatie
Provincie Zuid-Holland, Gedeputeerde Staten
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Reactie R001
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Gedeputeerde Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

prov1nc1e

HOLLAND

ZUID

2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland .nl
Datum

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zie verzenddatum linksonder

lnspraakpunt Winningsplan Q16 Charlie Noord

Ons kenmerk

Postbus 248

PZH-2019-676468406

2250 AE Voorschoten
Uw kenmerk

DGETM-EO / 18306877
Bijlage

Onderwerp

Zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit
winningsplan Q16 Charlie Noord .
Geachte minister,

Hierbij dienen wij een zienswijze in op het ontwerp-instemmingsbesluit 016 Charlie Noord.
Op 12 juni jl. heeft de Omgevingsdienst Haaglanden u namens ons geadviseerd over gaswinning
op deze locatie . Hoewel veel van onze adviespunten in het conceptbesluit zijn gehonoreerd ,
maken wij hierbij graag gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, om zo twee voor
ons belangrijke punten nog eens onder uw aandacht te brengen .
Transitie naar een duurzame energievoorziening

Q16 Charlie Noord betreft een nieuw aardgasveld. Omdat de vraag naar aardgas voorlopig zal
blijven aanhouden , vinden wij -net als u- dat de bestaande gaswinningen in Zuid-Holland moeten
worden gecontinueerd. Zoals wij in ons eerdere advies aangaven, vinden wij het echter niet
Bezoekadres

gewenst dat initiatieven voor het winnen van gas uit nieuwe velden worden gehonoreerd.

Zuid-Hollandplein 1

Het Rijk heeft aangegeven dat in 2020 nationaal 14% van de energie hernieuwbaar moet worden

2596 AW Den Haag

opgewekt. Onzes inziens kan onze bijdrage in deze landelijke verdubbeling 1 alleen bereikt

Tram 9 en de busl ijnen

worden wanneer nieuwe energie-initiatieven in Zuid-Holland hernieuwbaar van aard zijn.

90 , 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het ti en minuten lopen.

Winningsplan op basis van aannames
Wij hadden -net als andere adviseurs- verwacht dat de initiatiefnemer op basis van haar
vergunning eerst een proefboring zou uitvoeren (zoals dat in het recente verleden meer is

De parkeerruimte voor

gebeurd) , en daarna op basis hiervan een winningsplan zou opstellen. In plaats daarvan heeft de

auto's is beperkt.

initiatiefnemer een winningsplan op basis van aannames opgesteld.

Q16 Charlie Noord bevindt zich onder de drukke vaargeul van de haven van Rotterdam en
binnen een straal van 7 kilometer van de Maasvlakte, waar veel trilling gevoelige objecten

~~

-

aanwezig zijn .

1

Van 6,6% (2017) naar 14% (CBS) .
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Volgens Oranje Naussau Energie (ONE) kan een winningsplan worden gemaakt voordat een
proefboring heeft plaatsgevonden, omdat Q16 Charlie Noord in de nabijheid van het bestaande
veld Q16 Maas ligt. Er is echter een grote breuk aanwezig tussen beide gasvelden , en het
reservoir is sterk verbroken , waardoor op dit moment niet duidelijk is welke breukblokken zullen
bijdragen aan productie van de betreffende put (MSM-01) . De aanname dat 016 Charlie Noord
zal lijken op 016 Maas is daardoor niet te onderbouwen.
U motiveert uw werkwijze in het ontwerp-instemmingsbesluit door aan te geven, dat ONE op
basis van via de opsporingsboring beschikbaar komende gegevens de prognoses kan aanpassen
en aan de minister overleggen . Gezien bovenstaande feiten bestaat de kans dat het winningsplan
moet worden aangepast en dat - indien vanaf een bepaalde hoeveelheid meer aardgas kan
worden geproduceerd- een milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld . Hieruit zou
eventueel zelfs een productiebeperking kunnen voortkomen. Ook indien dit niet het geval is, moet
een nieuw instemmingsbesluit worden opgesteld , waarop moet kunnen worden ingesproken en
dat weer moet worden vastgesteld. De door u gevolgde werkwijze leidt zo waarschijnlijk tot meer
bureaucratie en eventueel zelfs tot inefficiënt opereren van het bedrijf.
Net als de Mijnraad , vinden wij de door uw gevolgde werkwijze daarom niet verstandig .

Conclusies
Wij vinden dat in het licht van de transitie naar een duurzame energievoorziening hernieuwbare in
plaats van fossiele bronnen in gebruik moeten worden genomen .
Indien u wilt instemmen met gaswinning uit dit nieuwe veld, dringen wij er bij u op aan om de
initiatiefnemer te overtuigen eerst een proefboring uit te voeren , en op basis daarvan de
mogelijke gevolgen en effecten in beeld te brengen . Vervolgens kunnen eventueel noodzakelijke
maatregelen worden vastgesteld.
Op deze wijze wordt het maximale gedaan om de omgevingsbelangen op een transparante
manier veilig te stellen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zu id-Holland ,

212
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