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Geachte

,

Op 26 maart 2020 heeft u verzocht om een advies in het kader van artikel 34 van
de Mijnbouwwet. Het advies betreft het door Hydreco Geomec BV ingediende
winningsplan Vierpolders.
Op 6 mei 2020 is er een digitale informatiesessie geweest, waarna op 2 juni 2020
een aanvullende email is verstuurd door het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat met antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens of naar aanleiding van
deze informatiesessie.
Op 19 juni 2020 is door omgevingsdienst Haaglanden namens de provincie ZuidHolland een advies uitgebracht (ODH-2020-0080109), mede namens betrokken
lagere overheden. Wij onderschrijven dit advies, maar willen via deze brief toch
onze belangen en zorgen extra onder de aandacht brengen.
De toepassing van de voorgestelde hoeveelheden inhibitors baart ons zorgen, bij
lekkages op de winningslocatie of in de ondergrond kan de bodem inclusief het
grondwater ernstig verontreinigd raken. Wij adviseren dat de inrichting zelf,
gebruikte middelen en processen periodiek getoetst worden aan de best
beschikbare technieken (BBT) en de drijver van de inrichting het gebruik van
inhibitors zo veel mogelijk beperkt en de risico’s voor het milieu zo veel mogelijk
beperkt.
Verder adviseren wij om het grondwater in de verschillende watervoerende lagen
minimaal 1x per jaar te bemonsteren en te analyseren op de werkzame stoffen
die als inhibitor zijn toegevoegd aan het te injecteren water. Dit om eventuele
lekkages, vooral voor grondwaterlagen waar ook andere partijen gebruik van
maken vroegtijdig inzichtelijk te maken (minimaal het freatische grondwater en
het 1e en 2e watervoerende pakket).
Wij gaan er van uit dat opslag van deze stoffen zorgvuldig gebeurt en voldoet aan
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB).
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