MOTIE 'Niet verder boren naar Gas in gebied Waalwijk-Noord'

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta bijeen in de vergadering van 13 juni 2018

Constaterende dat:
«

De minister van Economische Zaken en Klimaat voornemens is het bedrijf Vermilion
vergunning te verlenen om t o t 2026 door middel van tracking gas te winnen in een veld dat
zich grotendeels onder Waalwijks grondgebied bevindt;

»

Daartoe belanghebbenden t o t 4 juli 2018 een zienswijze kunnen indienen tegen de actualisatie
van het winningsplan;

«

Het niet onomstotelijk vast staat dat deze technieken voor het winnen van gas op langere
termijn geen schades en verontreinigingen veroorzaken in de ondergrond, het grondwater, het
oppervlaktewater;

»

Een groot gedeelte van het winningsveld zich bevindt onder Waalwijkse (toekomstige)
bedrijventerreinen en woongebieden en in de directe omgeving van waardevolle
natuurgebieden, waaronder Natura 2000 en NNB-gebieden.

»

Brabantse Delta in 2017 met SBB en provincie N. Brabant heeft afgesproken de
natuurontwikkeling aldaar te intensiveren en is gestart met grote waterhuishoudelijke
werkzaamheden hiertoe (Westelijke Langstraat),

Overwegende dat:
»

Provinciale Staten van Noord Brabant op 1 juni 2018 met grote meerderheid een motie heeft
aangenomen, waarin zij zich uitspreken tegen het voornemen te zijn om in N. Brabant naar gas
e.a, fossiele brandstoffen te boren; en dat N. Brabant ailes in het werk zal stellen om haar
drinkwater en ondergrond te beschermen.
Hiertoe gaat de provincie o.a. een zienswijze indienen.

»

Gemeente Waalwijk op 7 juni 2018 met grote meerderheid een motie met vergelijkbare
strekking heeft aangenomen.
Ook de gemeente Waalwijk gaat een zienswijze indienen.

»

De Unie van Waterschappen zich in deze zeer voorzichtig opstelt en aangeeft dat er 'geen
wetenschappelijke consensus bestaat over de mogelijke risico's van het boren naar schaliegas'.
De kerntaak van ons waterschapswerk alles te maken heeft met het garanderen en
veiligstellen van gezond oppervlaktewater en grondwater, en het mede zorg dragen voor een
gezonde, niet vervuilde bodem voor landbouw, natuur en mens;

»

»

Brabantse Delta net een Klimaattop heeft georganiseerd waar is uitgesproken dat de transitie
naar een economie zonder fossiele brandstoffen één van de belangrijkste opgaven van de
komende jaren is.

Spreekt zich uit:
»

Tegen het voornemen om in het gebied Waalwijk-Noord verder naar gas te boren en daartoe de
methode van tracking in te zetten.

Draagt het dagelijks bestuur op:
»

Om hiertoe een zienswijze op te stellen en deze voor 4 juli 2018 in te dienen bij het ministerie van EZK.
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