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Onderwerp
Bezwaar instemmingsbesluit winningsplan Sprang

Geachte heer, mevrouw,
Het instemmingsbesluit voor het Winningsplan Sprang ligt van 6 juni tot en met 17 juli 2019 ter
inzage. Het gewijzigde instemmingsbesluit ziet toe op het verlengen van de productieperiode voor
de winning van gas uit het gasveld Sprang naar 2022.
Loon op Zand is tegenstander van de verlenging van de gaswinning. Wij dienen bezwaar in tegen
dit instemmingsbesluit. Hieronder lichten wij onze bezwaren toe.
Ontbreken draagvlak voor gaswinning
Het draagvlak voor de gaswinning lijkt volledig te ontbreken, zowel voor de winning die nu al
plaatsvindt als voor de voortzetting en mogelijke verlenging. De gaswinning stuit op wantrouwen,
onrust en verzet onder onze inwoners.
Door onze gemeenteraad is op 5 juli 2018 unaniem een motie aangenomen tegen de gaswinning en
verdere uitbreiding daarvan in de gemeente Loon op Zand. Ook een grote groep inwoners, verenigd
in het actiecomité Stop Gas In Loon, diverse maatschappelijke organisaties, bedrijven en
natuurorganisaties zijn tegen de winningsplannen. Tot slot is er ook provinciaal en regionaal grote
weerstand tegen de gaswinning. Diverse buurgemeenten en de provincie Noord-Brabant spreken
zich nadrukkelijk uit tegen de (verlenging van de) gaswinningsplannen. Dit betekent dat het
draagvlak voor gaswinning onder gekozen lokale en provinciale volksvertegenwoordigers ook
nagenoeg ontbreekt.
Het is naar onze mening een (democratische) opgave voor de rijksoverheid om hiermee rekening te
houden bij haar besluiten die zo nadrukkelijk lokale belangen raken.
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De gaswinning verhoudt zich niet met een consistent rijksbeleid voor het realiseren van de
(inter)nationale klimaatdoelstellingen en is in strijd met de lokale duurzaamheidsvisie
Gasgebruik heeft een bijdrage aan schadelijke klimaatverandering in de vorm van de uitstoot van
C02. Uit verantwoordelijkheid naar het Klimaatakkoord van Parijs maakt Nederland werk van een
ambitieus klimaatbeleid, met maatregelen die ons land voorbereiden op een C02-reductie van 49
procent in 2030. Het nationaal klimaatakkoord is erop gericht sectoren de zekerheid te geven aan
welke doelstellingen voldaan moet worden op de langere termijn. Op de korte termijn is impact
mogelijk door het nemen van beslissingen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.
Het gebruik van fossiele brandstoffen moet in Nederland verminderen om aan de
klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. De rijksoverheid is op dit moment actief bezig om
gasgebruik te ontmoedigen en het gebruik van duurzame bronnen te stimuleren. In 2018 is het
besluit genomen om bij nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer toe te staan.
Het verlengen van de gaswinning bij Sprang is strijdig met deze landelijke ambities.
Het instemmingsbesluit is bovendien in strijd met de 'Duurzaamheidsvisie Loon op Zand’ en ons
coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’. Het winnen van fossiele brandstoffen
past niet bij ons streven naar een duurzaam Loon op Zand. We willen daarom niet dat de
concessies om te boren naar gas in onze gemeente verlengd worden.
In het kader van de zogenoemde 'Trias Energetica" aanpak dient eerst ingezet te worden op
besparing en gebruik van hernieuwbare bronnen. Inmiddels zijn er veel duurzame alternatieven
aanwezig en wij zijn van mening dat het beter is om in te zetten op die duurzame alternatieven dan
op conventionele gaswinning. Dit biedt naar onze mening voldoende ruimte om de nationale
energievoorziening zonder nieuwe of verlengde gaswinningsprojecten én duurzaam te garanderen.
Het afbouwen van het gasgebruik is een belangrijk onderdeel van de weg naar klimaatneutraliteit.
Het toelaten van nieuwe gaswinning of het verlengen daarvan is daarmee in strijd. Sterker nog, het
ondermijnt de geloofwaardigheid van ons lokale duurzaamheidsbeleid. Het is een tegengestelde
beweging en in onze ogen een verkeerd signaal om nu in te stemmen met een winningsplan
waarmee beoogd wordt langer gas te winnen op een gevoelige locatie.
Strijdigheid met Structuurvisie Ondergrond (STRONG)
De winningsput van het gasveld Sprang is gelegen in het grondwaterbeschermingsgebied Waalwijk.
STRONG is een visie op rijksniveau die zelfbindend is. Conform STRONG zijn mijnbouwactiviteiten
in grondwaterbeschermingsgebieden niet toegestaan, zodat de gaswinning bij Sprang in strijd is
met STRONG. Op grond hiervan hebben wij bezwaar tegen het instemmingsbesluit.
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Winningsplan voldoet niet aan de indieningsvereisten
Artikel 24 van het Mijnbouwbesluit geeft aan welke onderwerpen in het winningsplan aan bod
moeten komen. Een aantal onderwerpen zijn niet, of slechts zeer summier, uitgewerkt in het
vigerende plan en de ingediende wijziging. Het betreft de onderwerpen uit artikel 24, lid 1,
onderdelen b, c, d, g, h, i, j en I van het Mijnbouwbesluit.
Daarnaast is in het instemmingsbesluit aangegeven dat het veld Sprang is herontwikkeld. Uit het
winningsplan van 2012 en uit de ingediende wijziging uit 2018 wordt niet duidelijk op welke wijze
het veld is herontwikkeld en of dit heeft geleid tot wijzigingen in de put, de wijze van winning, het
mijnbouwwerk en dergelijke. Als er wijzigingen hebben plaatsgevonden die niet zijn opgenomen in
het vigerende winningsplan of de ingediende wijziging wordt niet voldaan aan artikel 24
Mijnbouwbesluit (Mbb).
Op basis hiervan zijn wij het niet eens met de conclusie dat het plan voldoet aan de
indieningsvereisten.
Conclusie
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, veiligheid en bescherming van natuur en milieu zijn wij
tegen het verlengen van de termijn voor de gaswinning op de locatie Sprang. Daarnaast blijkt er in
de samenleving, bij onze buurgemeenten en de provincie Noord-Brabant geen draagvlak te zijn
voor de winningsplannen. Het verlengen van de gaswinning is bovendien in strijd met landelijke,
provinciale en gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
We vragen u om het instemmingsbesluit te heroverwegen en per direct in te zetten op duurzame
alternatieven.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. van Merwijk, afdeling Ruimtelijke
ontwikkeling, e-mail m.vanmerwiik@loonopzand.nl, telefoonnummer 0416 289 170.
Wilt u bij vervolg correspondentie het zaakdossiernummer 2019.02411 vermelden?

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders;
de buraemeester.
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