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Onderwerp: Gezamenlijk standpunt zeggenschap ondergrond Twentse gemeenten 

Advies: 
Instemmen met een gemeenschappelijke reactie door de Regio Twente namens alle Twentse 
gemeenten 

Korte samenvatting: 
Momenteel loopt de inspraaktermijn van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER 
voor de structuurvisie voor de Ondergrond (cNRD). In het PHO van de Regio Twente is op 29 
januari j . l . , unaniem, ingestemd met een gezamenlijk standpunt inzake de zeggenschap van 
gemeenten over activiteiten in de diepe ondergrond. Hierbij treft u de concept reactie aan de 
ministers Kamp (EZ) en Schultz van Haegen (l&M). Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen. 

Aanleiding: 
Momenteel loopt de inspraaktermijn van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER 
voor de structuurvisie voor de Ondergrond (cNRD). 

Relevante eerdere besluiten: 
nvt 

Doelstelling: 

Gemeenschappelijke reactie door de Regio Twente namens alle Twentse gemeenten 

Oplossing: 
Momenteel loopt de inspraaktermijn van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER 
voor de structuurvisie voor de Ondergrond (cNRD). 
In het PHO van de Regio Twente op 29 januari j . l . is, unaniem, ingestemd met een gezamenlijk 
standpunt inzake de zeggenschap van gemeenten over activiteiten in de diepe ondergrond. 
Bijgaand treft u de concept reactie. 
Samenvattend wordt verzocht om: 

» Aandacht voor de positie van gemeenten als behartiger van het lokale belang en het 
eerste aanspreekpunt voor inwoners. Tevens er voor zorgen dat het burgerperspectief 
structureel en herkenbaar wordt meegenomen in de besluitvorming door gemeenten een 
rol te geven; 

» Meer zeggenschap voor gemeenten bij voorgenomen activiteiten in de diepe ondergrond 
door onder meer inhoudelijke betrokkenheid en zeggenschap bij de verankering van 
rijksbelangen in de structuurvisies schaliegas en ondergrond; 

» Een zorgvuldig onderzoek naar de effecten voor de leefomgeving en andere lokale 
belangen bij de ontwikkeling van de Structuurvisies Schaliegas en Ondergrond; 

» Een formele adviesrol in de Mijnbouwwet voor het toetsen van afzonderlijke initiatieven 
aan de lokale omstandigheden. 

Besluit B en W: 
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Voorgesteld wordt in te stemmen met een gezamenlijk bestuurlijk standpunt inzake de 
zeggenschap van de gemeenten over activiteiten in de (diepe) ondergrond, zoals verwoord in de 
bij deze nota gevoegde concept brief aan de ministers Kamp (EZ) en Schultz van Haegen (l&M). 
Een belangrijk aandachtspunt bij het innemen van een standpunt is dat om meer zeggenschap 
vragen ook verantwoordelijkheid met zich meebrengt en vraagt om deskundigheid en capaciteit. 
De rol die we vragen moeten we dus ook waar kunnen maken. Een adviesrol lijkt daarom het 
meest geschikt 
De brief is voorgelegd aan de Regio Twente, Provincie Overijssel, de Veiligheidsregio, V N G , 
Vitens, Waterschap Vechtstromen en de GGD Twente. Deze partijen maken zich eveneens 
zorgen over de actuele ontwikkelingen. 
De brief wordt namens de colleges van burgemeester en wethouders van alle Twentse 
gemeenten door het Dagelijks Bestuur van Regio Twente verzonden. 

Effecten: 

Gezamenlijk standpunt zeggenschap ondergrond Twentse gemeenten. 

Planning: 
De brief wordt binnen de inspraaktermijn van de cNRD, dus vóór 23 maart 2015 , verzonden. 
Financiële consequenties: 
nvt 

Personele consequenties: 
nvt 

Juridische consequenties: 
De Twentse gemeenten vragen een formele adviesrol bij de besluitvorming. 

Informatisering I Automatisering: 
nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
nvt 

Communicatie: 
De nota ter kennisname in de commissie Grondgebied 

Overige consequenties: 
nvt 




