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Onderwerp

Antwoord op schriftelijke vragen van CDA over gaswinning onder
Bommelerwaard en Altena

Datum

29 januari 2019
Ons kenmerk

C2238352/4465435

Geachte heer Van Vught,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 11 januari 2019, ingekomen op 11 januari 2019, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J. (Mieke) de Boer
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 681 29 19
Email

1.
Bent u bekend met het voornemen van Vermilion Energy om de
gaswinning op bovenbeschreven locatie uit te breiden?

mdboer@brabant.nl

Antwoord: Ja, informeel zijn wij op de hoogte. De formele procedure met een
adviesverzoek van EZK voor het winningsplan is nog niet gestart.

-

2.

Indien ja, welke actie(s) hebt u hiertegen ondernomen?

Antwoord: De procedure waarbinnen wij onze adviezen en bezwaren kenbaar
kunnen maken zal vermoedelijk binnenkort starten, wij hebben dus nog geen
actie 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?
Antwoord: Ja, vergelijkbaar met de lijn bij de gaswinning van Waalwijk-Noord
en Loon op Zand/Loon op Zand Zuid.

4.
Bent u bereid hierin samen op te trekken met de provincie Gelderland,
de betreffende gemeenten en het waterschap Rivierenland?
Antwoord: Ja

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

Bijlage(n)

gekeken naar de milieueffecten van fracken?

Datum

Antwoord: Het plan voor de uitbreiding van de gaswinning in het veld Brakel en
de bijbehorende onderzoeken zijn nog niet in ons bezit. Deze ontvangen wij op
het moment dat het ministerie ons verzoekt hierover te adviseren. Het is ons niet
bekend of Staatstoezicht op de Mijnen al een advies heeft opgesteld. Wij
hebben dit in elk geval nog niet ontvangen.

29 januari 2019
Ons kenmerk

C2238352/4465435

6.
Kunt u toezeggen Provinciale Staten proactief te informeren over iedere
ontwikkeling aangaande dit onderwerp?
Antwoord: Wij zullen Provinciale Staten een afschrift sturen van alle toekomstige
adviezen over gaswinning en eventuele zienswijzen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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