1. Wat is de aanleiding?

De wet tot wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en
investeringsaftrek) (Staatsblad 2021, 92) introduceert een systeem dat ziet op het verwijderen, dan
wel hergebruiken van mijnbouwwerken, waaronder de bijbehorende infrastructuur, die niet meer
nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgericht of aangelegd. Mijnbouwwerken moeten worden
verwijderd, tenzij ze (deels) hergebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld in het kader van de
energietransitie.
Om de gewijzigde Mijnbouwwet in werking te laten treden is een uitwerking nodig in de
Mijnbouwregeling ten aanzien van het sluitstuk van het nieuwe systeem; het rapport over de
verwijdering. Daarnaast is nog een uitwerking benodigd van de afwegingscriteria ten aanzien van de
pijpleidingen op zee. Deze wijziging van de Mijnbouwregeling ziet op beide uitwerkingen. In de
Mijnbouwregeling zijn in bijlage 15 voorts de bedragen opgenomen ten behoeve van het stellen van
retributies. Aan deze bijlage worden bedragen voor het stellen van retributies voor de 4 nieuwe
procedures toegevoegd. Daarnaast wordt in een indexatie van het geheel aan retributies voorzien.

2. Wie zijn betrokken?

Nogepa, mijnbouwondernemingen, Energie Beheer Nederland (EBN), Nexstep, Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) en Rijkswaterstaat.

3. Wat is het probleem?

De voorgestelde regeling geeft uitwerking aan de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet en het
besluit tot wijziging van het Mijnbouwbesluit over het verwijderen of hergebruiken van
mijnbouwwerken, pijpleidingen en kabels die niet meer in werking zijn. Deze wet en dit besluit
maken het voor de minister van EZK en andere bevoegde gezagen mogelijk om meer regie te voeren
over het verwijderen, dan wel hergebruiken van mijnbouwwerken, pijpleidingen en kabels, die
buiten werking zijn en het schoon en veilig achterlaten van pijpleidingen en kabels.

4. Wat is het doel?

De wijziging ziet op de uitwerking van het wettelijk systeem dat is geïntroduceerd in de wijziging van
de Mijnbouwwet in het kader van het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken. Er zijn
indieningsvereisten opgenomen voor het rapport over de verwijdering en het melden van het buiten
werking stellen van pijpleidingen offshore. Daarnaast zijn retributiebedragen opgenomen voor de 4
procedures en is in een indexatie van het geheel aan retributies voorzien.

5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?

Nadere regelgeving in de Mijnbouwregeling is nodig voor een goede uitvoering van de wet en het
besluit die zien op het verwijderen en hergebruiken van mijnbouwwerken, pijpleidingen en kabels
die niet meer in werking zijn.

6. Wat is het beste instrument?

De uitwerking van een aantal bepalingen in de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet over het
verwijderen en hergebruiken van mijnbouwwerken en het besluit tot wijziging van het
Mijnbouwbesluit (het verwijderen of hergebruik van mijnbouwwerken), zijn gedelegeerd naar de
Mijnbouwregeling.

7. Wat zijn de (neven)gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De wijzigingen leiden niet tot nieuwe verplichtingen, maar tot verbetering van de uitvoerbaarheid
en handhaafbaarheid. De regeling werkt indieningsvereisten uit, zo wordt bij het starten van een van

de vier procedures de verplichting opgelegd gebruik te maken van standaardformulieren. Indien deze
standaarden in samenspraak met de aanvragers, vergunningverleners en adviseurs kunnen worden
vastgesteld, zorgt dit voor een efficiëntere wijze van werken. Daarnaast vindt er voor de eerste keer
sinds het vaststellen van de retributies een indexatie plaats. Om de industrie tegemoet te komen is
besloten om in onderhavige regeling een indexering van de tarieven vast te stellen op basis van de
laatste twee jaar in plaats van de laatste 4 jaar.

