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Onderwerp
Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning diepboring Waalwijk-Zuid

Geachte heer Van den Hoff,
Er ligt een ontwerp omgevingsvergunning voor de inrichting Waalwijk-Zuid ter inzage van 13 juni tot
en met 24 juli 2019. Hierbij dienen wij een zienswijze in op de ontwerp omgevingsvergunning.
Standpunt Loon op Zand
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid, veiligheid en bescherming van natuur en milieu zijn wij
tegen de uitbreiding van gaswinning op de locatie Loon op Zand. Daarnaast blijkt er in de
samenleving, bij onze buurgemeenten en de provincie Noord-Brabant geen draagvlak te zijn voor
de winningsplannen. Het continueren en uitbreiden van de gaswinning is bovendien in strijd met
landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
Adviestermijn
Gedurende de termijn van de adviesvraag hebben wij al een aantal vragen gesteld met als doel om
onze adviesrol zo goed mogelijk in te vullen. Helaas kregen we daar tot tweemaal toe geen reactie
op. Vandaar dat we nu nog steeds enkele onduidelijkheden aan de orde moeten stellen in deze
zienswijze.
Beroepszaak
De gemeente Loon op Zand is tegenstander van de uitbreiding van de gaswinning in Loon op Zand
en Loon op Zand-Zuid. Hiervoor is gezamenlijk met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en met de
provincie Noord-Brabant een beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van het winningsplan
Loon op Zand I Loon op Zand-Zuid. De ontwerp omgevingsvergunning betreft een diepboring vanuit
de mijnbouwlocatie Waalwijk-Zuid en heeft een relatie met het winningsplan Loon op Zand I Loon
op Zand-Zuid.
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De beroepsprocedure voor bovengenoemd winningsplan loopt nog. Een nieuwe of sidetrack boring
naar (vermoedelijk) het gasveld Loon op Zand Zuid Prospect maakt onderdeel uit van het bestreden
winningsplan. Wij verzoeken u dringend een uitspraak in de beroepszaak af te wachten en de
lopende vergunningaanvraag op zijn minst tot dat moment aan te houden.
Aanvraag onvolledig
Ons inziens is de aanvraag onvolledig en geeft deze onvoldoende informatie over de diepboring
waarvoor het ministerie voornemens is vergunning te verlenen. Daarom dienen wij een zienswijze in
tegen de ontwerp-vergunning voor de diepboring Waalwijk-Zuid. Hieronder wordt dit verder
toegelicht.
Eenduidige naamgeving ontbreekt
De mijnbouwlocatie waar de aanvraag betrekking op heeft, wordt in de aanvraag mijnbouwlocatie
Waalwijk-Zuid genoemd. In het winningsplan voor Loon op Zand I Loon op Zand-Zuid is
vermoedelijk dezelfde locatie opgenomen alleen dan onder de naam Loon op Zand. Dat is erg
verwarrend. Het is noodzakelijk dat een eenduidige naamgeving wordt gehanteerd zodat voor alle
betrokkenen duidelijk is welke locatie het betreft.
Onvoldoende gegevens over de diepboring
In de aanvraag wordt aangegeven dat sprake is van een sidetrack boring vanuit de bestaande
WWS-02 put. Wij missen gegevens over:
» Het gasveld en de ligging hiervan dat met deze sidetrack boring wordt aangeboord;
m De diepte waarop de sidetrackboring start;
* Het boortraject ten opzichte van de verschillende aard- en gesteentelagen en het aan te boren
gasveld;
« De ligging van breuken in het gebied ook ten opzichte van het boortraject;
* De gehanteerde putopbouw en de wijze waarop de putintegriteit wordt geborgd.
Ons inziens zijn bovenstaande gegevens noodzakelijk om een omgevingsvergunning te verstrekken
voor de diepboring.
Seismische Risico’s
In de aanvraag wordt door Vermilion aangegeven dat het boren naar gas geen seismische risico’s
oplevert. Er kan volgens Vermilion pas sprake zijn van seismische risico’s bij het daadwerkelijk
winnen van gas. Het is bekend dat activiteiten nabij breuken in de ondergrond seismische risico’s
met zich mee kunnen brengen. De eerder genoemde informatie over de diepboring, de te doorboren
lagen en de aanwezigheid van breuken is van belang in verband met de seismische risico’s. Op
basis van de aanvraag is niet duidelijk of de boring breuken doorkruist of nabij breuken plaatsvindt
en dus onduidelijk of mogelijk sprake is van seismische risico’s. Omdat er onvoldoende informatie is
om vast te stellen of de boring seismische risico’s oplevert kan de vergunning niet worden verleend.
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Conclusie
Op grond van bovenstaande punten zijn wij van mening dat essentiële informatie over de boring
mist in de aanvraag en dat de omgevingsvergunning niet kan worden verleend.
Daarnaast zijn wij vanuit het oogpunt van duurzaamheid, veiligheid en bescherming van natuur en
milieu en het ontbreken van draagvlak voor gaswinning in de regio tegen uitbreiding of verlenging
van gaswinning en activiteiten die tot doel hebben om extra of langer gas te winnen.
Tot slot constateren wij dat er een beroepszaak loopt tegen de winningsplannen, die nu de
grondslag vormen voor deze vergunningaanvraag. Wij vertrouwen erop dat u geen vergunningen
verleent in afwachting van een uitspraak in deze beroepszaak.
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 correspondentie over deze zaak steeds het zaakdossiernummer zk19.02411 vermelden?
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders;
de burgemeester,
de secretaris

erickx MBA

J. van Aart
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