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Motie vreemd aan de orde

Geacht college,
De raad heeft in zijn vergadering van 7 juni 2018 een motie vreemd aan de orde
vastgesteld over het niet verder boren naar gas in Waalwijk.
In deze motie verzoekt de raad het college:
1. De raad actief betrokken te houden bij alle stappen die het college onderneemt
tegen het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
2. De motie ter kennis te brengen van de Minister van Economische Zaken, de
Tweede Kamer, de gemeenteraden in Hart van Brabant en Provinciale Staten van
Noord-Brabant .
Een kopie van de motie treft u bijgaand ter kennisneming aan.
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MOTIE Vreemd aan de orde art. 34 RvO
Onderwerp: Niet verder boren naar Gas in Waalwijk
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 7 juni 2018
Fractie: PvdA en GroenLinksaf _______________________
De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
« De minister van Economische Zaken en Klimaat voornemens is het bedrijf
Vermillion vergunning te verlenen om tot 2026 door middel van fracking gas te
winnen in een veld dat zich grotendeels onder Waalwijks grondgebied bevindt;
» Daartoe belanghebbenden tot 4 juli 2018 een zienswijze kunnen indienen tegen
de actualisatie van het winningsplan;
» Niet onomstotelijk is bewezen dat deze technieken voor het winnen van gas op
langere termijn geen schades en verontreinigingen veroorzaken in de ondergrond
en het grondwater;
» Een groot gedeelte van het winningsveld zich bevindt onder Waalwijkse
(toekomstige) bedrijventerreinen en woongebieden en in de directe omgeving van
waardevolle natuurgebieden.
Overwegende dat:
» De Nederlandse regering vanwege alle problemen in het zoeken en winnen naar
gas heeft besloten de gaswinning in Groningen stop te zetten;
« Er geen enkele reden is om dergelijke risico's te accepteren in Waalwijk;
» De transitie van het winnen (en gebruiken) van fossiele brandstoffen naar
toekomstbestendige schone energie één van de belangrijkste innovatieve opgaven
voor de komende járen is;
» Waalwijk alles in het werk moet stellen om de kwaliteit van het grondwater te
beschermen, niet alleen vanwege van onze inwoners, maar ook in het belang van
het beschermen en verbeteren van de waardevolle natuurgebieden in de directe
omgeving van Waalwijk;
» De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Wijk en Aalburg, Loon op Zand en
Tilburg zich recentelijk hebben uitgesproken tegen de actualisatie van
winningsplannen;
» Dat de raad zich op 12 september 2013 in meerderheid heeft uitgesproken tegen
(proefboringen naar gas op Waalwijks grondgebied te zijn;
« Het college inmiddels aan de raad heeft laten weten niet blij te zijn met de huidige
ontwikkelingen rondom de gaswinning op Waalwijks grondgebied en een
zienswijze voor te bereiden.

Spreekt zich uit:
1. Tegen het voornemen te zijn om op Waalwijks grondgebied verder naar
(schalie)gas en mogelijk andere fossiele brandstoffen te boren;
2. Het college te ondersteunen in alle juridische stappen om de actualisatie van het
winningsplan van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te bestrijden.
En verzoekt het college:
1. De raad actief betrokken te houden bij alle stappen die het college onderneemt
tegen het voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
2. De motie ter kennis te brengen van de Minister van Economische Zaken, de
Tweede Kamer, de gemeenteraden in Hart van Brabant en Provinciale Staten van
Noord-Brabant
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en gaat over tot de orde van de dag.
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