‘s-Hertogenbosch, 25 mei 2018
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 in Brabant
Geacht college,
Vandaag werd via Omroep Brabant bekend dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil toestaan
dat er meer gas wordt gewonnen uit de Brabantse bodem1.
Het ministerie is voornemens het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy toestemming geven tot 2026
gas te winnen uit de bodem in de regio Waalwijk (Waalwijk, Land van Heusden en Altena). Inmiddels liggen de
plannen van dit bedrijf ter inzage.
Zover wij weten heeft het ministerie van EZ vorig jaar aan uw college advies gevraagd over de gaswinning in het
kader van de Mijnbouwwet.
Gelet op het bovenstaande heeft de CDA-fractie voor u de volgende vragen:
1.
2.

Klopt het dat u vorig jaar negatief heeft geadviseerd over gaswinning in Brabant?
Waarom is uw advies door het ministerie genegeerd? Wat zijn de inhoudelijke argumenten hiervoor
geweest?

Op 29 maart jl. heeft het kabinet besloten dat in 2030 de gaskraan dicht gaat. Minister Wiebes van Economische
Zaken en Klimaat stelde toen: "De gaswinning gaat naar nul".
Wat het CDA Brabant betreft geeft het ministerie een verkeerd signaal af door gaswinning in Groningen te willen
afbouwen, maar het in Brabant te gaan opvoeren.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoe verhoudt het besluit om in Groningen de gaswinning af te bouwen zich met het voornemen wel gas te
gaan winnen in Brabant? Hoeveel gas is er in Groningen gewonnen en wordt daar nog gewonnen én wat is
de verwachte opbrengst van het gasveld in Waalwijk?
In hoeverre hebben we nog gas nodig voor de Nederlandse energievoorziening?
Bent u in overleg met alle gemeenten in deze regio over de mogelijke gaswinning? Indien ja, hoe staan zij
hierin? Indien niet, bent u bereid om op de kortst mogelijke termijn met hen in overleg te treden?
Welke overlast wordt door de gaswinning verwacht?
Bent u bereid bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen van het ministerie?
Welke verdere acties kunt u ondernemen om (uitbreiding van) gaswinning in Brabant te voorkomen?

Het CDA Brabant is vooral bezorgd over de mogelijke negatieve korte en/of lange termijn effecten van gaswinning
op mens, natuur, vastgoed en infrastructuur.
9.

Welke informatie is te 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 (‘hydraulisch kraken’)?
10. Acht u gaswinning uit het veld Waalwijk verantwoord?
11. Is u bekend of ook in andere delen van Brabant gaswinning op de rol staat?
12. Kunt u toezeggen Provinciale Staten proactief te informeren over iedere ontwikkeling aangaande dit
onderwerp?
Met grote belangstelling zien wij uit naar uw spoedige antwoord.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Roland van Vugt
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Zie
http://www.omroepbrabant.nl/?news/278431772/In+Groningen+minder,+in+Waalwijk+juist+meer+vijf+vragen+(en+antwoorden)+over+gaswinning
+in+Brabant.aspx.

