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Geachte leden van Provinciale Staten,
Zoals bij u bekend heeft recentelijk het winningsplan van Vermillion voor
gaswinning in de gemeente Waalwijk ter inzage gelegen. Een deel van het
winningsgebied ligt in de gemeente Heusden. In de Heusdense gemeenteraad is
op 28 juni jl. unaniem een motie aangenomen naar aanleiding van dit
winningsplan.
De strekking van de motie is dat onze gemeente zich verzet tegen verdere winning
van fossiele brandstoffen onder Heusdens grondgebied. Conform deze motie doen
we hierbij een afschrift aan u toekomen (zie bijlage).
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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van Heusden in vergadering bijeen d.d. 28-06-2018,
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 deels onder het Heusdens grondgebied bevindt;
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
terniijn geen schades en verontreinigingen veroorzaken in de ondergrond en het
grondwater;
Een deel van het winningsveld zich bevindt onder Heusdense 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 Heusden;
- De transitie van het winnen (en gebruiken) van fossiele brandstoffen naar
toekomstbestendige schone energie één van de belangrijkste innovatieve opgaven voor
de komende jaren is;
Heusden alles in het werk moet stellen om de kwaliteit van het grondwater te
beschermen.
Spreekt zich uit:
1. Tegen het voornemen te zijn om onder Heusdens grondgebied verder naar (schalie )gas en
mogelijk andere fossiele brandstoffen te boren dan wel deze te gaan winnen;
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 col lege:
1. De raad actief betrokken te houden bij alle stappen die het college onderneemt tegen het
voornemen van het ministerie van E.conomische Zaken en Klimaat;
2. De motie ter kennis te brengen van de Minister van Economische
n, de Tweede
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