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Zesde wijzigingsverordening provinciale milieuverordening Noord-Brabant
2010

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 2 december 2014
Gelet op artikel 1.2 van de Wet Milieubeheer;
Gezien het advies van de commissie Ecologie en Handhaving d.d 16 januari
2015
Gezien het advies van de Provinciale Omgevingscommissie d.d. 8 oktober
2014
Overwegende dat provinciale Staten op 5 februari 2010 de Provinciale
milieuverordening Noord-Brabant 2010 hebben vastgesteld;
Overwegende dat Provinciale Staten op 20 september 2013 de visie en de
voorkeursvolgorde voor benutting van potenties in de ondergrond hebben
vastgesteld, waarbij het benutten van de ondergrond voor de winning van
onconventionele delfstoffen onderaan staat en het benutten van grondwater als
drinkwater bovenaan;
Overwegende dat Provinciale Staten op 27 september 2013 de Motie
“Brabant schaliegas-vrij” hebben aangenomen, waarin zij onder meer
overwegen dat boren naar schaliegas velerlei veiligheidsrisico’s met zich
meebrengt, onder andere voor de drinkwatervoorziening en de kwaliteit van
het grondwater, evenals het risico op aardbevingen;
Overwegende dat de Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad, van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire
maatregelen betreffende het waterbeleid (Kaderrichtlijn Water) en de Richtlijn
2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december
2006, betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en
achteruitgang van de toestand (Grondwaterrichtlijn), vanuit het
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voorzorgbeginsel voorschrijven dat aangewezen grondwaterlichamen voor
menselijke consumptie beschermd dienen te worden tegen achteruitgang van de
kwaliteit.
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Overwegende dat in het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant 2010-2015 vijf
grondwaterlichamen zijn benoemd, waarvoor waterkwaliteitsdoelstellingen zijn
vastgesteld. Voor het grondwater is de belangrijkste doelstelling dat al het
grondwater, zowel diep als ondiep, van goede kwaliteit blijft en geschikt is
voor bereiding van water voor menselijke consumptie en de ontwikkeling van
natuur. Onder kwaliteit wordt ook verstaan het beschermen van grondwater
van hoge ouderdom dat op dit moment nog gevrijwaard is van menselijke
invloeden.
Overwegende dat Provinciale Staten derhalve de Provinciale milieuverordening
Noord-Brabant 2010 zodanig wensen aan te passen dat de grond boven, in of
onder grondwaterlichamen geschikt voor grondwaterwinning voor menselijke
consumptie binnen het grondgebied van de provincie Noord-Brabant wordt
beschermd tegen onconventionele winningen van schaliegas en andere
koolwaterstoffen.
Besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Artikel 1 Wijzigingen
De Provinciale milieuverordening Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:
A. Achter titel 5.4 wordt een titel ingevoegd, luidende:
Titel 5.5 Verbod onconventionele winning koolwaterstoffen
Artikel 5.5.1 Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. grondwaterlichamen: afzonderlijke grondwatermassa in één of meer
watervoerende lagen als bedoeld in artikel 2, onder 12 van de
Kaderrichtlijn Water;
b. Kaderrichtlijn Water: Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 23 oktober 2000, tot vaststelling van een kader voor
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
c. onconventionele winning koolwaterstoffen: winningsmethode, waarbij
via verticale en horizontale boringen en hydraulisch kraken schaliegas
en schalie-olie uit de diepe ondergrond vrij wordt gemaakt door water,
zand en chemicaliën onder hoge druk in een boorput te pompen en zo
scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten
zit.

2/3

Artikel 5.5.2 Aanwijzing grondwaterlichamen voor
menselijke consumptie
Als grondwaterlichamen geschikt voor grondwaterwinning voor menselijke
consumptie worden de gebieden aangewezen, zoals aangegeven op
Bijlage 9 behorende bij deze verordening.
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Artikel 5.5.3 Verbodsbepaling onconventionele winning
koolwaterstoffen
Het is verboden boven, in of onder grondwaterlichamen als bedoeld in
artikel 5.5.2, op onconventionele wijze koolwaterstoffen te winnen.`
B

Artikel 9.1 komt te luiden:
Artikel 9.1 Strafbepaling
Als
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

C.

strafbaar feit wordt aangemerkt een gedraging in strijd met:
artikel 4.4.2, eerste lid;
artikel 4.4.3, eerste lid;
artikel 5.1.1.3, eerste lid;
artikel 5.1.2.1, eerste lid;
artikel 5.1.2.2, eerste lid;
artikel 5.1.3.1;
artikel 5.1.3.3, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende,
achtste of negende lid;
artikel 5.1.3.5, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde lid;
artikel 5.1.3.6;
artikel 5.1.3.7, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde zesde,
zevende of achtste lid;
artikel 5.1.3.8, eerste lid;
artikel 5.1.3.9;
artikel 5.1.3.10;
artikel 5.1.3.11, eerste, tweede, vierde of vijfde lid;
artikel 5.1.4.2, tweede lid;
artikel 5.1.4.4, eerste, tweede, vierde, vijfde of zesde lid;
artikel 5.1.4.5;
artikel 5.2.3;
een op grond van artikel 5.2.4 geldende verbodsregel uit bijlage
8;
artikel 5.3A.1;
artikel 5.4.3, eerste lid en artikel 5.4.4;
artikel 5.5.3.

Achter Bijlage 8 wordt een nieuwe bijlage ingevoegd, luidende:
Bijlage 9
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Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.
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Artikel III Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Zesde wijzigingsverordening
Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010.

’s-Hertogenbosch, 6 februari 2015
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier
mw. drs. C.J.M. Dortmans

Kenmerk: 3695486
Uitgegeven, 10 februari 2015
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
mw. ir. A.M. Burger.
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