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Onderwerp: I nternetconsu ltatie wijzigi ng Mij nbouwbeslu it

Geachte minister,

Op 13 november 2020 stelde u een internetconsultatie open ten behoeve van de
'Wijziging van het Mijnbouwbesluit'. Onze reactie is als volgt:

'1. Betreffende het buiten werking zijn van een mijnbouwwerk
Wij stellen voor, voor de gevallen waarin de minister over een mijnbouwwerk op
land een melding ontvangt dat een mijnbouwwerk buiten werking is, het betref-
fende artikel 40b onder 3 als volgt aan te passen:

'Van de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister een
afschrift verstrekt aan de betreffende gemeente en provincie waar het mijn-
bouvvwerk is gelegen en wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.'

Toelichting
Wij maken consequent gebruik van ons adviesrecht voorafgaand aan uw be-
sluiten over winningsplannen, en het is van belang dat wij bij beëindiging van
winningen en het buiten werking zijn van een mijnbouwwerk ook op de hoogte
worden gesteld, gezien onze centrale rol in de energietransitie. Er kan sprake zijn
van hergebruik van een mijnbouwwerk dan wel de bij dat werk behorende pijp-
leidingen. Een actieve informeringsplicht vinden wij in dit licht passend.

2. Betreffende het besluit om een pijpleiding schoon en veilig achter te laten en
niet te laten verwiideren
wij verzoeken in het Mijnbouwbesluit en door middel van een aanpassing van
het voorgestelde art. 45lid 2 van de Mijnbouwwet een bepaling op te nemen
waarin:
- wij tijdig geïnformeerd worden over het al dan niet verwijderen van een pijp-

leiding en de reden waarom dit al dan niet gebeurt; ffifuW
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de mogelijkheid is opgenomen een advies dan wel een zienswijze in te
kunnen dienen met betrekking tot het besluit een pijpleiding al dan niet te
laten verwijderen;
het enkele feit dat hier toestemming voor is van de grondeigenaar nog niet
betekent dat een pijpleiding mag worden achtergelaten (ook al is dat schoon
en veilig).

Toelichting
Wij achten het van belang te worden betrokken bij de uiteindelijke beslissing of
een pijpleiding in de grond achterblijft of verwijderd zal worden. Dit zowel uit
overwegingen van hergebruik in het kader van de energietransitie, als uit het
oogpunt van duurzaam bodemgebruik. De bodem en het gebruik ervan vallen
ons inziens onder provinciaal belang. De toelichting suggereert met de passage

"[de] beheerder van kabels en pijpleidingen kan een kabel of pijpleiding schoon
en veilig achterlaten, tenzij de minister verplicht tot het verwijderen van de kabel
of pijpleiding" ten onrechte dat het ook beleidsmatig de voorkeur heefUde
hoofdregel is dat een pijpleiding schoon en veilig kan worden achtergelaten. Wij
zijn van mening dat, net zoals nu het geval is, het verwijderen van niet-gebruikte
pijpleidingen als invulling van de zorgplicht in artikel 33 van de Mijnbouwwet be-
leidsmatig de voorkeur verdient. ln de tekst en toelichting op artikel 40c van het
Mijnbouwbesluit is ook zichtbaar dat beide opties (zowel achterlaten als verwij-
deren) in beeld moeten worden gebracht. ln deze toelichting is ook te zien dat
niet alleen de positie van de eigenaar van de grond, maar ook de positie van de
andere betrokken overheden in de belangenafweging moet worden meege-
nomen: "Verder is van belang welke afspraken met eigenaren en andere belang-
hebbenden, waaronder overheden, zijn gemaakt, bijvoorbeeld over het verwijde-
ren of schoon en veilig achterlaten van kabels en pijpleidingen [...] en de wijze
waarop die kabels en pijpleidingen worden achtergelaten of verwijderd (on-
derdeel g). Hoewel hier wellicht in bijzondere situaties anders over gedacht kan
worden geldt voor ons dat er, in geval er geen zicht is op hergebruik van de pijp-
leiding, geen sprake is van duurzaam bodemgebruik.
lmmers, door de aanwezigheid van een nutteloze leiding wordt het toekomstig
gebruik van die bodem mogelijk beperkt.
Wijwillen hiertijdig op in kunnen spelen en niet paste zijnertijd met het'ver-
wijderingsrapport' kennisnemen van de stand van zaken.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
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