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Betreft: Zienswijze op de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Structuurvisie Ondergrond 

Hooggeachte mevrouw Schultz van Haegen, 

Met uw brief aan de Tweede Kamer van 9 februari 2015 heeft u aangegeven een milieueffectrapportage 
(planMER) en een structuurvisie op te gaan stellen specifiek gericht op de ondergrond. Vooruitlopend 
hierop heeft u betrokken overheden via een publicatie in de Staatscourant en de Volkskrant verzocht om 
advies te geven over de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Structuurvisie Ondergrond 
(kortweg NRD). Wij hebben kennis genomen van deze notitie en waarderen het dat u gelegenheid biedt 
tot inspraak. Hierbij zenden wij u onze zienswijze op de NRD. 

Proces/reikwijdte NRD 

• Plangebied 
Voor het plangebied is een kaart van Nederland opgenomen, waarop het planMER betrekking heeft. 
Daarbij valt het volgende op: 
- Er is een strakke grens getrokken om Nederland, waarbij wel de zoete wateren onderdeel uitmaken 

van het plangebied, maar niet de zoute wateren. 
- Gezien alle bestaande en voorgenomen ondergrondactiviteiten die onder het Waddengebied en 

Noordzee al plaatsvinden door middel van schuin boren vanaf land (incl. winning van zout, olie en gas) 
en de gevolgen hiervan op dit gebied, zou ook het Waddengebied en de rand van de Noordzee deel 
moeten uitmaken van het plangebied. 

- Evenzo valt op dat de Tweede Maasvlakte buiten het plangebied is gelegen. De reden hiervoor is 
onbekend en het is onwenselijk. 

- De vraag is of ook niet de 12-mijlszone deel zou moeten uitmaken van het plangebied, omdat 
activiteiten op zee dicht bij de kust, ook voor de kustzone en het duingebied milieugevolgen kunnen 
hebben. 

- Binnen de Structuurvisie Schaliegas is sprake van uitsluitingsgebieden. Bepaalde gebieden zouden 
ook in deze structuurvisie moeten worden uitgesloten of er zou onderbouwd moeten worden wanneer 
wel en niet. 
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Wij verzoeken u gezien de diffuse grenzen van het aanwezige gas in de bodem, het plangebied beter te 
definiëren en te onderbouwen en de grens niet scherp te trekken. 
Wij verzoeken u de Tweede Maasvlakte bij het plangebied te betrekken gezien de relevantie voor deze 
regio. 
Wij verzoeken u ook in deze structuurvisie bepaalde gebieden uit te sluiten van activiteiten of dit te 
onderbouwen wanneer wel en wanneer niet. 

• Programma's 
Er zijn raakvlakken met andere structuurvisies en nationale plannen. Niet elk van de opgaven zal worden 
uitgewerkt in het kader van de Structuurvisie Ondergrond. Sommige opgaven die niet in de structuurvisie 
worden geadresseerd, worden opgepakt in het brede programma Bodem en Ondergrond, in andere 
beleidsnota's zoals de Beleidsnota Drinkwater of worden uitgewerkt in andere structuurvisies, zoals 
Schaliegas. Het is onduidelijk in hoeverre voor een integraal inzicht schaliegas en schalieolie op een 
vergelijkbare wijze als de functies in de planMER voor de Structuurvisie Ondergrond worden afgewogen. 
Er staat in de NRD vermeld dat de Structuurvisie Schaliegas integraal onderdeel zal uitmaken van de 
Structuurvisie Ondergrond. 
Volgens de NRD zal een aantal activiteiten niet in het planMER worden onderzocht, waaronder ultradiep 
aardwarmte, bodemenergie (warmte-koude opslag), berging van radioactief afval e.d., maar kunnen in de 
toekomst wel worden meegenomen. De Structuurvisie Ondergrond vormt een integraal afwegingskader. 

Wij verzoeken u de verschillende programma's, structuurvisies en nota's juridisch en inhoudelijk op elkaar 
af te stemmen en duidelijk te maken welk milieueffect onder welke structuurvisie of onder welk 
programma wordt meegenomen. 
Wij verzoeken u de resultaten van de milieuonderzoeken in het kader van de Structuurvisie Schaliegas, 
waarvan op dit moment de MER wordt opgesteld, af te stemmen met de Structuurvisie Ondergrond. 
Wij verzoeken u duidelijk aan te geven welke (lokale) activiteiten wel en niet en met welke diepgang ze in 
het planMER worden meegenomen. Verder zijn sommige activiteiten reeds toegepast en dienen in deze 
structuurvisie te worden meegenomen. 

• Lokale belangen - functies 
De opzet voor het planMER bevat een tegenstrijdigheid die voor de lokale overheden onwenselijk is. Aan 
de ene kant wordt gesuggereerd dat er breed wordt gekeken naar de mogelijkheden en effecten van 
functiecombinaties in de ondergrond. Aan de andere kant richt men zich alleen op de functies met "een 
maatschappelijke opgave op nationaal niveau". Dit zijn de zes functies die genoemd zijn in paragraaf 3.1. 
Deze functies zijn nationaal georiënteerd. In de uitwerking, hoofdstuk 4 van het onderzoek wordt duidelijk 
dat enkel naar vraag/aanbod, combinaties en gevolgen van deze zes nationale functies wordt gekeken. 
Deze aanpak betekent dat het planMER daarmee nauwelijks bruikbaar resultaat geeft voor de 
afwegingen op lokaal of regionaal niveau wat betreft ruimtelijke inpassing van alle verschillende 
activiteiten in de ondergrond. Veel bodemfuncties bevinden zich in de bovenste 50 meter in ons gebied 
(drinkwaterwinning, bouwen, WKO, waterberging rivierenlandschap, etc). De lokale functies worden 
slechts in algemene zin geschetst maar wel betrokken bij het onderzoek naar vraag en aanbod zoals dat 
in hoofdstuk 4 beschreven is in stap 1, en bij de kansen en knelpunten zoals genoemd in stap 3. 
Verder is er sprake van realistische toekomstscenario's. In hoeverre deze scenario's ook op regionaal en 
lokaal ruimtelijk niveau betrekking hebben is onduidelijk. Ook is er geen beoordeling van concrete 
projecten, wel van milieueffecten en mogelijke conflicten met andere functies worden genoemd. Hiervoor 
is een locatiespecifieke procedure vereist op projectniveau (projectMER). 
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Wij verzoeken u ook aandacht te schenken aan bodemdaling door winning van brandstoffen en/of de 
opslag ervan, aardbevingsrisico's in gebieden met trillingsgevoelige installaties, zoals petrochemische 
fabrieken, computer/datacenters en hoogwaterkeringen; 
Wij verzoeken u het plan-MER ook te richten op de functies van en de effecten op de bovenste 50 meter. 
Wij verzoeken u naast de zes functies die genoemd zijn ook alle andere relevante ondergrondactiviteiten 
uit te werken. In het planMER zou een onderscheid gemaakt moeten worden tussen nationale en lokale 
functies. Op deze wijze kunnen de nationale besluiten goed ingebed worden binnen de lokale 
mogelijkheden en wensen. 
Wij verzoeken u om de verdeling van de ruimte tussen de verschillende nationale en lokale functies goed 
op elkaar af te stemmen. 
Wij verzoeken u bij de toekomstige scenario's ook rekening te houden met op dat moment actuele 
regionale en lokale ruimteclaims. 
Wij verzoeken u duidelijkheid te scheppen over hoe de uitwerking van het planMER zich tot de 
locatiespecifieke procedure verhoudt. 

• Alternatieven 
Bij functiecombinaties en in het kader van cumulatie is sprake van verschillende alternatieven (stap 3). 
Een nulalternatief wordt niet genoemd. 

Wij verzoeken u de alternatieven van functiecombinaties en cumulatieve effecten inhoudelijk concreet en 
lokaal/regionaal uit te werken en dit voldoende aandacht te geven in het MER. 

• Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) 
Tegelijk met het planMER wordt een MKBA opgesteld. De MKBA richt zich vooral op vraagstukken op 
rijksniveau en in mindere mate op lokale belangen. Op welke wijze de MKBA en het MER zich tot elkaar 
verhouden is onduidelijk. Verder is de aanpak van de uit te voeren MKBA summier aangegeven, terwijl 
maatschappelijke kosten en baten in het kader van deze structuurvisie niet eenvoudig zijn op te stellen. 
De vraag is in hoeverre alle zaken in euro's zijn uit te drukken met behulp van een MKBA en of de lokale 
belangen hierin zijn mee te nemen. 

Wij verzoeken u een brede MKBA op te stellen, waarin ook lokale belangen zijn gediend en waarin 
duidelijk het verband met het MER is aangegeven. 

Inhoud NRD 

• Beleid afvalwater 
Een aantal belangrijke zaken zal nu niet worden onderzocht, maar kunnen wel bepalend zijn, zoals 
(radioactief afval en afvalstoffen). In de NRD is specifiek gemotiveerd waarom de eveneens voor het Rijk 
strategische beleidsvelden berging van radioactief afval en ultradiepe energiewinning/opslag niet in dit 
planMER worden meegenomen. 
Het is echter niet duidelijk waarom de opslag van afvalstoffen (m.u.v. C0 2) niet in deze plan-MER wordt 
beschouwd. Ook dit zou een strategisch rijksbeleidsveld moeten zijn vanwege de grote maatschappelijke 
onrust, die al is ontstaan over de opslag van afvalwater van de NAM in zoutcavernes in Twente en gezien 
de diepte waarop dit plaatsvindt, waardoor het valt onder de Mijnwet. Gezien het aantal lege olie-
/gasvelden in het Rijnmondgebied en diverse tot onrust leidende frackingprojecten in gasvelden in de 
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regio, is dit een steeds belangrijker wordend aandachtspunt en zou dit een plaats moeten krijgen in het 
planMER. 
Ook moeten er (bij voorkeur collectieve) oplossingen worden gevonden voor de brijnlozingen in diepere 
watervoerende bodemlagen. 

Wij verzoeken u aandacht te geven aan de opslag van afvalstoffen en afvalwater en deze aspecten mee 
te nemen in het planMER. 

• Winning brak water 
Het valt op dat er geen aandacht wordt besteed aan de winning van brak water. Deze winning zal in de 
toekomst steeds vaker gaan plaatsvinden. Vooral in de glastuinbouwsector wordt steeds meer brak water 
gewonnen uit het pleistocene eerste watervoerende pakket ten behoeve van de bereiding van zeer 
zoutarm gietwater, waarbij de resterende brijn wordt gepompt in het onderliggende pleistocene tweede 
watervoerende pakket. Verder wordt verwacht dat de winning van brakwater ook steeds belangrijker gaat 
worden voor de drinkwaterwinning. Dit is tegenwoordig goed mogelijk omdat de ontziltingstechnieken 
steeds beter en goedkoper worden. 
Daarnaast is deze optie interessant omdat hiermee mogelijk de verzilting in West-Nederland beperkt kan 
worden. In het planMER zou nadrukkelijk ook moeten worden gekeken naar strategische 
waterreserveringen in brakke watervoerende pakketten, mede in relatie tot bestrijding van verzilting. Het 
aspect verzilting in relatie tot ondergrondactiviteiten wordt node gemist. Onduidelijk is in hoeverre 
ondergrondactiviteiten als beheer en winning van brak grondwater en voorraadvorming van zoet water 
kunnen bijdragen aan beheersing van dit probleem. Onderzocht zou moeten worden in welke gebieden 
de ondergrond hiervoor geschikt is. 

Wij verzoeken u in te gaan op het winnen van brak water en aan te geven in hoeverre dit van invloed kan 
zijn op de verziltingsproblematiek. 

• Ecosysteemdiensten 
Er wordt in verband met de effecten in de waterlaag en de diepe ondergrond apart ingegaan op 
ecosysteemdiensten. Door het ten dele ontbreken van een milieukundig beleidskader in de diepe 
ondergrond is het lastig om de effecten op de traditionele MER-manier in beeld te brengen. Daarom 
worden in plaats van effecten in de ondergrond veranderingen, risico's en bedreigingen in de ondergrond 
in beeld gebracht. Dit kunnen bijvoorbeeld veranderingen van de eigenschappen of samenstelling van de 
ondergrond zijn. 

Wij verzoeken u de ondergrondse effecten voor de ecosystemen volledig mee te nemen en naast de 
waterberging van regenwater ook op de waterberging van rivieroevers in te gaan. 

• Bodemsanering 
In relatie tot gewenste reservering van grondwatervoorkomens van goede kwaliteit, moet ook worden 
bezien in hoeverre het bodemsaneringsbeleid aanpassing behoeft. Vanwege de sterk onder druk staande 
budgetten voor bodemsanering, wordt steeds vaker afgezien van sanering van verontreinigde 
grondwaterpluimen, zelfs als deze een bedreiging vormen voor drinkwaterwinningen binnen 
grondwaterbeschermingsgebieden. Volgens de VEWIN wordt inmiddels 25 % van alle 
drinkwaterwinputten in Nederland op termijn bedreigd door grondwaterverontreiniging. 
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Wij verzoeken u het bodemsaneringsbeleid te betrekken in het planMER en inzicht te geven in mogelijke 
verontreiniging van drinkwaterputten. 

• Bodemenergie en opslag van afvalstoffen 
Bodemenergie en opslag van afvalstoffen mogen dan wel geen direct aandachtspunt zijn voor de 
nationale besluitvorming, ze zijn wel degelijk van groot belang voor de het kunnen wegen van de 
resultaten die volgen uit het onderzoek naar de zes wél genoemde functies. De kennis over de locaties 
en mogelijkheden voor deze beide functies is nog onvoldoende op nationaal niveau in kaart gebracht om 
duidelijk te hebben wat de mogelijke vraag en aanbod zou kunnen zijn en wat de synergie dan wel 
tegenstrijdigheid met andere functies zou kunnen zijn. Beide functies moeten aan de lijst met nationale 
functies worden toegevoegd. 
Een belangrijk aspect bij de winning van delfstoffen is de fracktechniek en de hierbij vrijkomende 
afvalstoffen. Bij fracken wordt gebruik gemaakt van chemicaliën. Dit kan consequenties hebben in 
verband met trillingen, bodemdaling, aantasten grondwater door achterblijven chemicaliën en 
radioactieve stoffen. 

Wij verzoeken u om de functies bodemenergie en opslag van afvalstoffen toe te voegen aan de lijst met 
de zes functies (§3.1, p. 13) die gedetailleerd worden bestudeerd in de planMER. 
Wij verzoeken u rekening te houden met mogelijke milieugevolgen bij het winnen van delfstoffen of 
(diepe) geothermie. 

• Tabel 4.1 Beoordelingskader milieueffecten 
Algemeen: veel effecten van de genoemde aspecten zijn "kwalitatief" bepaald. De vraag is of hier een 
goede afweging te maken is. Een kwantitatieve inschatting waar mogelijk wordt gemist. 

- Gezien de inmiddels bestaande maatschappelijk onrust is het dringend gewenst meer kwantitatief te 
kijken naar de trillingsgevoeligheid van de bodem vanwege ingrepen als olie-/gaswinning en opslag 
van gassen of vloeibare afvalstoffen in de bodem. Dit vanwege de aanwezigheid van trillingsgevoelige 
petrochemische (en andere) installaties in (o.a.) het Rotterdamse havengebied. 

- Evenzo is dit van belang als het gaat om zetting van de bodem. Onduidelijk is bij welk schaalniveau 
van ondergrondactiviteiten dit van belang wordt. 

- Voor het veiligstellen van grondwatervoorraden is een kwantitatieve benadering ook van groot belang. 
Daarnaast zou er op landelijk niveau inzicht moeten komen in de winputten die bedreigd worden door 
bodemverontreiniging en hoe hiermee om te gaan in de komende decennia. 

- Daarnaast is een goede analyse van de grondwaternormering in relatie tot drinkwaterwinning 
noodzakelijk. De interventiewaarden bodemsanering zijn veel hoger dan de normen, die in het kader 
van Europese richtlijnen voor drinkwaterwinning worden aangehouden. Dit "normgat" dreigt alleen 
maar groter te worden gezien de herzieningsvoorstellen van het RIVM. 

Bij het interpretatiekader is een scoretoekenning voor de milieubeoordeling opgenomen. Het is 
onduidelijk hoe de scoretoekenning is gewogen en of dit voldoende is. ' • ' • <-' 

Wij verzoeken u voor de tabel 4.1 alle thema's kwantitatief en kwalitatief te beoordelen, criteria aan te 
geven en de scoretoekenning toe te lichten. 
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• Overige punten 
- De juridische hardheid van de structuurvisie is een aandachtspunt, hoe bepalend is de visie voor een 
locatiekeuze? De vraag is in hoeverre er onomkeerbare lokale besluiten worden genomen met de 
uitwerking van de structuurvisie. 

- Niet alle informatie over de effecten aangaande de ondergrond is beschikbaar. Er is een zekere mate 
van onvolledige informatie. Het planMER dient hier op in te gaan en aan te geven welke zaken we wel en 
niet weten. De vraag is in hoeverre er besluiten genomen kunnen worden op basis van deze onvolledige 
informatie. Er is sprake van een leemte in kennis. 
Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en zaken te monitoren en evalueren. 

- Wellicht zijn ook voor Goeree-Overflakkee de gietwaterwinningen voor de landbouw van belang. In de 
zandgebieden van Oost- en Zuid-Nederland is dit zeker het geval. De vraag is in hoeverre deze met de 
gewenste grondwaterreserveringen voor de drink- en industriewaterwinning concurreren. 

- Bij de Structuurvisie Schaliegas is aandacht gevraagd om hinder(beleving) en gezondheid in de 
milieubeoordeling mee te nemen. Ook de invloed op landbouwgebieden was hierin niet meegenomen. 
Wij verzoeken u de thema's gezondheid en hinder ook binnen de Structuurvisie Ondergrond toe te 
voegen. Tevens vragen wij u om in de milieubeoordeling ook de ruimtelijke invloed en milieueffecten op 
landbouwgebied mee te nemen. 

- Gezien de drukte in de ondergrond van deze regio en de verschillende functies vinden wij het van 
belang dat de toekomstige regionale ontwikkelingen worden meegenomen. 
Wij verzoeken u oog te hebben voor de lokale toekomstige ontwikkelingen. 

Tot slot 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is een gedegen rapport, dat we door middel van deze notitie op een 
aantal punten willen aanscherpen. Wij verzoeken u de bovengenoemde opmerkingen als zienswijze te 
beschouwen en alsnog mee te nemen in de planMer. 


