Van:
Verzonden: vrijdag 27 juli 2018 13:55
Aan: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>
Onderwerp: Ter kennisname: motie tegen gaswinning gemeenteraad Loon op Zand
L.S.
Ter kennisname zend ik u bijgevoegde motie tegen gaswinning van de raad van de gemeente Loon op
Zand.
Op verzoek van de raad van Loon op Zand stuur ik deze motie aan de gemeenteraden van Hart van
Brabant, Provinciale Staten van Noord Brabant, de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (als bijlage bij de door ons ingediende zienswijze tegen de gaswinningsplannen).

Ik verzoek u vriendelijk deze mail door te zetten naar de statenleden.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Gemeente Loon op Zand
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(artikel 28 Reglement van Orde)
Raadsvergadering dd.
Agendapunt
Onderwerp

5 juli 2018
Motie vreemd aan de orde mbt Gaswinning
Stop gaswinning in Loon op Zand

De raad van de gemeente Loon op Zand, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2018

Constateert dat
*

*

*
*
*
*
«

De minister van Economische Zaken en Klimaat voornemens is het bedrijf Vermillion
vergunning te verlenen om tot 2026 de gasproductie uit te breiden op de gaswinningsplek in
Loon op Zand-zuid;
Minister Wiebes in februari 2018 uitgesproken heeft dat het kabinet niet van plan is meer
gas te gaan winnen in de honderden kleine gasvelden die Nederland rijk is, ook niet nu er
minder gas gewonnen kan worden in Groningen; (NOS, 16 feb.2018)
Bij de gaswinning de methode van het fracken toegepast wordt;
Belanghebbenden tot 1 augustus 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;
Het huidige boorplatform zich op korte afstand bevindt van een nieuwe woonwijk, in de directe
nabijheid van waardevolle agrarische bedrijvigheid;
Een groot gedeelte van het winningsveld zich bevindt in de directe omgeving van waardevolle
natuurgebieden.

Overweegt dat
»
*
»
*
»
*

«
»
*
*

De Nederlandse regering vanwege alle problemen in het zoeken en winnen naar gas heeft
besloten de gaswinning in Groningen stop te zetten;
Gaswinning in strijd is met het realiseren van de (inter)nationale klimaatdoelstellingen en met
het lokaal duurzaamheidsbeleid;
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;
Toepassen van fracken als stimulatiemaatregel om meer gas los te maken kans op
gezondheidsschade en milieuschade vergroot;
Er geen enkele reden is om dergelijke risico’s te accepteren in de gemeente Loon op Zand;
Gemeente Loon op Zand alles in het werk moet stellen om de kwaliteit van het grondwater te
beschermen, niet alleen vanwege gezondheidsrisico’s voor onze inwoners, maar ook in het
belang van het beschermen en verbeteren van waardevolle natuurgebieden en agrarische
bedrjvigheid in de directe omgeving van Loon op Zand;
Uitbreiding van gaswinning geen bijdrage levert aan de de gemeente als toeristische en
recreatieve hotspot in Hart van Brabant;
De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Waalwijk en Tilburg zich recentelijk hebben
uitgesproken tegen de actualisatie van winningsplannen;
De raad op 19 september 2013 heeft uitgesproken dat (proef)boringen en de winning van
schaliegas in de gemeente Loon op Zand ongewenst zijn;
Het college inmiddels aan de raad heeft laten weten niet blij te zijn met de huidige
ontwikkelingen rondom de gaswinning en een zienswijze voorbereid

Spreekt zich uit:

1.
2.

Tegen het voornemen te zijn om gaswinning en verdere uitbreiding daarvan in de gemeente Loon
op Zand toe te staan;
Het college te ondersteunen in alle juridische stappen om de actualisatie van het winningsplan
van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te bestrijden.

Verzoekt het college om
1.
2.

De raad actief betrokken te houden bij alle stappen die het college onderneemt tegen het
voornemen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
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

en gaat over tot de orde van de dag.
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Deze motie werd in de raadsvergadering van 5 juli 2018
aangenomen met 17

stemmen vóór en

O

stemmen tegen.

