Altena, 11 januari 2019
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: gaswinning onder de Bommelerwaard en Altena
Geacht college,
Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy, eigenaar van Northern Petroleum, is van plan de
gaswinning uit de velden ‘Brakel’ en ‘Brakel-Zuid’ flink uit te breiden. Deze velden liggen voor een deel
onder Brabants grondgebied (gemeente Altena).
Tot 2031 wil Vermilion Energy hier ca. 1000 miljoen nm 3 gas uit de bodem halen. Van 2010 tot 2018
was de totale productie hier 148 miljoen nm3. Er is dus sprake van een substantiële verhoging.
Omdat het veld voor een groot deel valt onder de provincie Gelderland, maar voor een klein deel ook
onder de provincie Brabant, is hier het Brabants provinciaal belang in het geding.
Al eerder heeft u zich, met grote steun van het CDA Brabant, verzet tegen uitbreiding van de gaswinning
in en onder de Brabantse bodem én tegen de wijzen waarop Vermilion Energy dit wil doen (o.a. via het
risicovolle ‘fracken’/hydraulisch kraken).
Volgens onze informatie zal aankomende zomer het vergunningstraject gaan lopen.
Dit brengt het CDA tot de volgende vragen:
1. Bent u bekend met het voornemen van Vermilion Energy om de gaswinning op bovenbeschreven
locatie uit te breiden?
2. Indien ja, welke actie(s) hebt u hiertegen ondernomen?
3. Indien niet, bent u voornemens hiertegen, in lijn met uw (re)actie op de gaswinning onder Waalwijk,
alle beschikbare (juridische) middelen in te zetten om dit onzalige plan van tafel te krijgen?
4. Bent u bereid hierin samen op te trekken met de provincie Gelderland, de betreffende gemeenten
en het waterschap Rivierenland?
Het CDA Brabant is vooral bezorgd over de mogelijke negatieve korte- en/of langetermijneffecten van
gaswinning op mens, natuur, vastgoed en infrastructuur.
5. Welke informatie kunt u geven voor wat betreft deze concrete locatie? Welke onderzoeken zijn
hiernaar gedaan en wat zijn de uitkomsten daarvan? Wat was het advies van het Staatstoezicht op
de Mijnen? In hoeverre is er ook gekeken naar de milieueffecten van fracken?
6. Kunt u toezeggen Provinciale Staten proactief te informeren over iedere ontwikkeling aangaande
dit onderwerp?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Statenlid Roland van Vugt

