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Onderwerp

Bezwaar op het instemmingsbesluit verlengde
gaswinning Pernis / Pernis-West
Geachte minister,

Op 25 juni jl. heeft de Omgevingsdienst Haaglanden u namens de Provincie Zuid-Holland
geadviseerd over gaswinning op de locaties Pernis / Pernis-West. We hebben toen aangegeven
dat wij vinden dat het uitgebreide seismische meetnet en het risicobeheersplan functioneel
moeten zijn per datum van het instemmingsbesluit van het winningsplan. Wij stellen vast dat u
hier in uw besluit winningsplan Pernis-West van 24 oktober 2019 niet volledig aan tegemoet bent
gekomen. Daarom tekenen wij hierbij bezwaar aan.

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

Omgevingsveiligheid
U heeft door uw instemmingsbesluit de einddatum van het winningsplan aangepast van 2018
naar 2030. U geeft in het besluit aan dat er in deze periode een geringe kans zou zijn op het
optreden van een voelbare beving.
Wij kwamen in het advies van 25 juni tot een ander oordeel. We baseren ons daarbij op uw
besluit. Volgens uw besluit is er in Pernis-West sprake van een kans van 19% op bevingen, met
een zeer kleine kans op een beving van maximaal 4 op de schaal van Richter.
Gezien de aanwezige bebouwing (de dichtbevolkte wijk Pernis en het haven- en industriegebied)
en vitale infrastructuur (onder meer de Benelux tunnel en de Betuwelijn) zou een dergelijke
beving in dit gebied tot grote schade leiden. Daarbij merken we tevens op dat het Staatstoezicht
op de Mijnen (SodM) heeft geconcludeerd dat het seismisch risico is veranderd ten opzichte van
dat in het recent verlopen winningsplan.

auto’s is beperkt.

Daarom hebben we in ons advies van juni jl., in navolging van het SodM, opgenomen dat het
seismisch meetnet moet zijn uitgebreid vóórdat wordt ingestemd met verlenging van de
gaswinning tot 2030. We stellen vast dat u recent al heeft ingestemd met de verlenging en de
NAM 12 maanden de tijd geeft om het meetnet uit te breiden. Verder heeft de uitbreiding van het
meetnet op andere gaswinlocaties in Zuid-Holland vertraging opgelopen. Dat is voor ons vanuit
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het oogpunt van de omgevingsveiligheid niet acceptabel. Derhalve zien we ons genoodzaakt om
bezwaar te maken.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek
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drs. J. Smit
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