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Onderwerp
Raadsinformatiebrief bouwkundige opnames Vermilion, bezwaar en zienswijze tegen gaswinning

Geachte leden van de raad,
Uw raad heeft op 5 juli 2018 unaniem een motie aangenomen tegen de gaswinning en verdere
uitbreiding daarvan in onze gemeente. We houden uw raad op de hoogte van de ontwikkelingen in
het dossier van de gaswinning.
Met deze brief informeren we u over:
het verzoek van Vermilion om bouwkundige opnames te verrichten en onze reactie daarop,
het door het college ingediende bezwaar tegen het winningsplan Sprang en de kenbaar
gemaakte zienswijze over het ontwerpbesluit voor een nieuwe boring in Loon op Zand.
Bouwkundige opnames
We ontvingen een brief van Vermilion, dat ze op grond van het instemmingsbesluit een
bouwkundige opname moeten uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en
gebouwen rondom de gasvelden.
Vermilion is van plan om in week 37 (9-13 september) te starten met de uitvoer van de
bouwkundige opname en in week 34 (op 23 augustus) bewoners, die tot de selectie behoren, een
brief te sturen. Vermilion verzocht ons om een reactie op deze brief.
Reactie
In het najaar van 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat een definitief
instemmingsbesluit gegeven op de plannen tot verlenging en uitbreiding van de gaswinning in de
velden Waalwijk-Noord, Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid. Tegen dit besluit hebben wij beroep
ingesteld bij de Raad van State. Een uitspraak wordt nog afgewacht.
We vinden het niet wenselijk om in afwachting van een uitspraak in die beroepszaak nu al
bouwkundige opnames te verrichten. Om die reden hebben we Vermilion verzocht om voorlopig
geen bouwkundige opnames te verrichten.
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Samenwerking en afstemming met regiogemeenten
Ook de andere gemeenten in de regio, tevens reclamanten in de beroepszaak, ontvingen een
aankondiging van Vermilion voor de bouwkundige opnames. Deze gemeenten staan unaniem
kritisch tegenover de gaswinning en de timing van de bouwkundige opnames. Daarom is besloten
om een gezamenlijke reactie te sturen aan Vermilion.
In bijlage 1 treft u de brief van Vermilion aan. Onze reactie daarop treft u aan in bijlage 2.
Kanttekening
Het winningsplan is eind 2018 vastgesteld door het Ministerie. Het instellen van beroep heeft géén
schorsende werking. Bovendien is een bouwkundige opname een feítelijke handeling, die in feite los
staat van de activiteiten uit het winningsplan. Vermilion kan ons verzoek om te wachten met de
bouwkundige opnames dus naast zich neerleggen. Desondanks vonden wij het goed om een
consequent geluid te laten horen, dat bovendien extra krachtig is omdat het door de vijf gemeenten in
de regio is ondertekend.
Winningsplan Sprang en nieuwe boring Loon op Zand
In het voorjaar van 2019 heeft het Ministerie ingestemd met een verlenging van het winningsplan
Sprang en is een ontwerpvergunning ter inzage gelegd voor een nieuwe boring vanaf de
winningslocatie Loon op Zand.
Tegen het instemmingsbesluit Sprang hebben we, in lijn met de eerder door ons ingediende
zienswijze, bezwaar gemaakt. In bijlage 3 treft u hiervan een afschrift aan.
Over het ontwerpbesluit voor de nieuwe boring hebben we een zienswijze kenbaar gemaakt, terug
te vinden in bijlage 4. De nieuwe boring is gebaseerd op het eind vorig jaar vastgestelde
winningsplan voor Loon op Zand(-Zuid), waartegen we beroep hebben ingesteld.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met M. van Merwijk, afdeling Ruimtelijke
ontwikkeling, telefoonnummer 0416 289 170, e-mail m.vanmerwiik@loonopzand.nl.
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Bijlage(n):
1.
Verzoek reactie op voornemen bouwkundige opname Vermilion (2019.16643);
2.
Brief aan Vermilion over bouwkundige opnames (2019.21641);
3.
Bezwaar instemmingsbesluit winningsplan Sprang (2019.20042);
4.
Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning diepboring Waalwijk-Zuid (2019.20151).
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