Persbericht
Waalwijk, 7 november 2018

Ministerie besluit: extra gaswinning in WaalwijkNoord
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten dat er in WaalwijkNoord de komende jaren extra gas mag worden gewonnen door het bedrijf Vermilion. Dit
besluit is genomen ondanks de verschillende zienswijzen die zijn ingediend, waaronder
die van gemeente Waalwijk. Wethouder Dilek Odabasi: “We betreuren dit enorm.
Nederland moet duurzamer worden, gebruik van gas past daar niet meer bij. Onze
ambitie is een klimaatneutraal Waalwijk in 2043. Voor onze inwoners is het een verkeerd
signaal om hier de komende jaren juist meer gas te winnen.”
Procedure
Het besluit van het Ministerie is besproken met het college van burgemeester en
wethouders, ook de raad is geïnformeerd. Vanaf donderdag 8 november liggen de
stukken ter inzage. Tot en met 20 december kan een beroep worden ingediend bij de
Raad van State. De Raad van State dient in beginsel binnen een jaar na ontvangst van
het beroepschrift een uitspraak te doen. Gemeente Waalwijk wil graag in overleg met
omliggende gemeenten, de provincie en de waterschappen om te kijken of een gang naar
de Raad van State zinvol is, om alsnog het winningsplan van tafel te krijgen.
Besluit Ministerie
Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft zich laten adviseren door
verschillende partijen. De minister is van mening dat de risico’s op het ontstaan van
negatieve gevolgen zo klein of afwezig zijn dat hij instemt met het ingediende
winningsplan Waalwijk-Noord. Het winningsplan en het ontwerp-instemmingsbesluit
beschrijven deze risico’s en gevolgen die samenhangen met de gaswinning. Het gaat om
risico’s op bodemdaling, bodemtrilling, schade door bodembeweging, gevolgen voor
natuur en milieu, ontstaan van schade en gevolgen van fracking.
Gaswinning Waalwijk-Noord
Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit het gasveld in Waalwijk-Noord door Vermilion.
Het Winningsplan Waalwijk-Noord betreft een actualisering van het huidige winningsplan
voor deze gaswinning. Vermilion heeft het Winningsplan geactualiseerd omdat de
productie van de bestaande drie putten langer zal doorgaan dan verwacht. Daarnaast
ziet Vermilion mogelijkheden om de productie te verhogen.
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