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Agendanummer: 10 
 
 
Korte inhoud van het voorstel 
 
Initiatiefvoorstel van de VKGB om geen ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen te verlenen voor de proefboring in Haastrecht 
 
 
 
 
AANLEIDING  
 
Op 4 juli 2014 heeft  Vermillion Oil & Gas Nederland B.V. een 
omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Vlist voor het inrichten 
van een mijnbouwlocatie ten behoeve van een proefboring naar aardgas op de 
mijnbouwlocatie ‘Vlist’. 
 
Bevoegdheidsverdeling  
Er zijn twee overheidsinstanties die bevoegd gezag zijn t.a.v. een proefboring: 
 
Het Ministerie van Economische Zaken is bevoegd gezag t.a.v. de 
daadwerkelijke diepboring. Hiervoor is op basis van het Besluit Algemene 
Regels Mijnbouw Milieu een melding vereist. In dit verband zal ook de vraag 
beantwoord worden of een milieu-effectrapportage benodigd is of niet. 
De gemeente heeft in deze een adviserende rol.  
 
De gemeente is bevoegd gezag t.a.v. de omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van de boorput. De gemeente beoordeelt in dit verband de 
ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan en de 
technische aspecten van de boorput (constructie). De gemeenteraad moet op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een besluit 
nemen over het al dan niet verlenen van een (ontwerp-)verklaring van geen 
bedenkingen. Om af te wijken van het bestemmingsplan moet het college alle 
relevante belangen afwegen. Hieronder zijn natuurbelangen, het belang van de 
aanvrager, belangen van de agrariërs en bewoners en het algemeen belang. 
Om een goede afweging te kunnen maken zijn diverse onderzoeken benodigd 
welke de aanvrager heeft laten uitvoeren. 
 
 
FEITELIJK VOORSTEL, MOTIVERING, ALTERNATIEVEN 
 
De fractie van de VKGB vindt het belangrijk de argumenten van het college te 
toetsen aan de gevoelens van de gemeenteraad, dat er ook aanvullende 
ruimtelijke en andere argumenten worden gewisseld om tot een besluit te 
komen over het al dan niet verlenen van de verklaring van geen bezwaar op de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de proefboring. 
 
Het college toets in haar raadsvoorstel op een drietal punten: 
a) Bouw- en woningtoezicht.  
b) Planschade 
c) Exploitatieplan 



Ad a) Bouw- en woningtoezicht 
De bouw van de winningslocatie is door het college beoordeeld. De conclusie 
dat voorzien van een ruimtelijke onderbouwing medewerking kan worden 
verleend, deelt de VKGB niet gezien de volgende argumenten: 
- De toets aan welstand doorstaat het plan niet. De winlocatie ligt in een 
stiltegebied en naast een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Er is 14 hectare 
nieuwe natuur aangelegd, onder meer door natuurlijke oevers en poelen. Het is 
een gebied van rust en wandel- en fietsrecreatie. Het ligt naast F273; een 
unieke fietsverbinding gerealiseerd door de polders Groot Keulevaart en de 
Hooge Boezem, waardoor recreatieve fietsers de eeuwenoude houtkaden, 
polderbosjes, de Molenvliet en de Benschopper Boezem kunnen verkennen.  
- Dit sluit op geen enkele wijze aan bij de visie die de gemeente Vlist 
heeft vastgelegd in haar Structuurvisie: Ontwikkelingen in het buitengebied 
moeten bijdragen aan duurzaamheid, toevoegen aan kwaliteit, passen bij de 
identiteit en schaal van de omgeving en bijdragen aan de economie van het 
buitengebied. 
Ad b) Planschade  
Dat er ten aanzien van planschade een overeenkomst zal worden gesloten met 
de aanvragen, acht de VKGB niet acceptabel. De waardevermindering van 
onroerende zaken als gevolg van de proefboring ( maar zeker ook ten aanzien 
van de winning) kunnen niet onduidelijk zijn. Dit is niet in het belang van de 
inwoners van onze gemeente en die van onze buurgemeenten.  
 
Ad c) Exploitatieplan 
Eens met de conclusie dat er geen sprake is van een ontwikkeling zoals 
genoemd in Besluit ruimtelijke ordening, artikel 6.2.1.  
 
 
Daarnaast zijn argumenten die, wat de VKGB betreft, bijdragen aan het niet 
verlenen van een verklaring van geen bedenkingen: 
- Het vermoeden is dat er op de mijnbouwlocatie ‘Vlist’ 500 miljoen m3 
gas gewonnen kan worden. Dit is in vergelijking met het huidige gasverbruik 
van Nederland zijnde gemiddeld rond 40 miljard m3 en de export zijnde 
gemiddeld 50 miljard m3 van zeer beperkte omvang. Ter vergelijking kan deze 
locatie een halve week export of 4 dagen gasverbruik opleveren. 
- De Verenigde Naties heeft op 2 november jl. opgeroepen nog deze 
eeuw alle fossiele brandstoffen uit te bannen. Anders zal zware en 
onherstelbare schade het gevolg zijn. 
 
- Bodemverontreiniging/Milieuschade/Gezondheidsschade. Er wordt 
buiten de winlocatie (2 km) geboord (horizontaal).                                                       
Het is geen schaliegas, maar ook geen gewoon gas.  Fracken zal plaatsvinden 
waarvoor chemicaliën gebruikt dienen te worden.                                                                                                 
Dit kan waterverontreiniging tot gevolg hebben, vrij zeker op lange termijn (zorg 
voor het nageslacht) en dit in een waterwingebied. Ook is er extra gevaar bij 
geplande overstromingen in het laagst liggende gebied van het groene hart.  
 
- Gebleken is dat, bijvoorbeeld in Groningen, de risico’s van gaswinning 
niet eenduidig zijn. De potentiële schade als gevolg van de gaswinning aan de 
gebouwde omgeving, aan mens en milieu, zijn daardoor op dit moment niet te 
kwantificeren. 
-  
- Daadwerkelijke winning is aan de orde is zodra de vergunninghouder 
dat economisch rendabel acht. Dit kan 10 maar ook 50 jaar of langer duren. 
Ten behoeve van een proefboring wordt een complete gaswinningssite 



aangelegd. Om deze reden wordt geen tijdelijke, maar een normale 
(permanente) ontheffing aangevraagd. 
- Naar blijkt nu in Groningen is de huidige schaderegeling niet afdoende. 
- ODMH geeft in haar rapportage (kenmerk 2014177434) aan dat 
overtreding van de Flora en faunawet niet uitgesloten is. Ook is onvoldoende 
aangetoond dat strikt beschermde soorten niet voorkomen op de locatie. 
Mogelijk is deze locatie het leefgebied van de ruggestreeppad.  
-  
Verder heeft ODMH  in haar beoordeling alleen de besluitvorming over locatie 
en proefboring betrokken. Deze rapportage geeft geen zicht op de effecten bij 
gaswinning. Wel stelt ODMH in haar eerste rapportage (kenmerk 2013029564) 
dat diepboringen MER-plichtig zijn. ODMH adviseert om met één document te 
voldoen aan de verschillende MER-verplichtingen. Wij willen de minister van EZ 
hoe dan ook adviseren om een uitgebreide MER-rapportage op te stellen 
waarin niet alleen de ruimtelijke effecten, maar ook de effecten in de (diepere) 
ondergrond als gevolg van gaswinning worden beoordeeld.  
 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES EN DEKKING 
Geen 
 
 
VOORSTEL 
 
De fractie van de VKGB stelt daarom voor om als gemeenteraad van Vlist de 
duidelijke uitspraak te doen dat een gasboring zeer ongewenst is en dat de 
raad niet instemt met het verlenen van een verklaring van geen bezwaar. 
Daarnaast krijgt B&W de opdracht om de minister van Economische Zaken 
schriftelijk op de hoogte te brengen van het niet afgeven van een verklaring van 
geen bedenkingen inclusief de bovenstaande argumenten: 
 
 
BIJLAGE(N) 
- 
 
 
 
Namens de fracties van  
VKGB      PvdA 
 
 
 
 
De heer W. Schoof     Mevrouw S.M. van Winden 
  



Nr. 10 
 
 
De raad van de gemeente Vlist; 
 
 
gelezen het initiatievoorstel van de VKGB 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen te verlenen voor de proefboring 
Haastrecht 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Vlist, gehouden op 16 december 2014 
 
 
 
 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 
P.A.M. Goedvolk    A.Z. Evenhuis-Meppelink 
 


