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Geachte raad,

De raad van de gemeente Waalwijk heeft op 12 september 2013 een motie aangenomen
inzake onderzoek en winning van schaliegas.
Conform de opdracht van de raad zenden wij u ter informatie deze motie.
Tevens zenden wij ter informatie de brief die wij aan Gedeputeerde Staten hebben
gezonden.
Wij hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
HET COL L EGE VAN WAAL WIJK,
de secretaris,

de burgemeester,

J.H. L agendijk

drs. ,AVM.P, Kleijngeld
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Bijlage(n):
- motie raad gemeente Waalwijk
- brief aan Gedeputeerde Staten
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Geacht college,

De raad van de gemeente Waalwijk heeft op 12 september 2013 een motie aangenomen
inzake onderzoek en de winning van schaliegas.
In de motie spreekt de raad zich onder de huidige omstandigheden en bij de huidige
wetenschap uit tegen de (proef-)boring en winning van schaliegas in het concessiegebied
waar Waalwijk deel van uitmaakt.
De raad roept het provinciebestuur op schaliegasboringen met de haar ten dienste
staande middelen tegen te gaan zolang op onder meer de punten die in de overwegingen
van de motie worden genoemd geen duidelijkheid over de volledige veiligheid en
schadeloosheid bestaat.
Verder draagt de raad ons op hetzelfde te doen en dit te laten weten aan de overige
gemeenten in de schalieconcessiegebieden.
Ten slotte draagt de raad ons op ons met kracht blijven inzetten op energiebesparing en
duurzame opwekking.
De motie is als bijlage bijgevoegd.
Wij onderschrijven geheel de doelstelling die de raad heeft met de motie en voeren met
overtuiging de opdrachten van de raad uit.
Wat betreft de opdracht tot oproep aan het provinciebestuur weten wij dat Provinciale
Staten op 27 september jongstleden een motie 'Brabant schaliegas-vrij' heeft
aangenomen. Deze motie van Provinciale Staten maakt een oproep aan het
provinciebestuur als bedoeld door de raad van Waalwijk niet meer nodig. Wij constateren
met instemming dat de standpunten van provincie Noord-Brabant en gemeente Waalwijk
wat betreft dit onderwerp gelijk zijn en dat de provincie de haar ter beschikking staande
middelen zal inzetten om schaliegasboringen tegen te gaan.
Wij zullen nog onderzoeken welke middelen wij zelf als gemeente gaan inzetten.
Ook blijven wij ons conform de opdracht van de raad met kracht inzetten voor
energiebesparing en duurzame opwekking. Dit is in lijn met de keuzes die door het
provinciebestuur omtrent dit onderwerp zijn gemaakt.
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Tenslotte zullen wij de motie van de raad van Waalwijk toesturen aan de overige
gemeenten in de schalieconcessiegebieden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de standpunten van de
gemeente Waalwijk wat betreft schaliegaswinning en energiebeleid.

Hoogachtend,
HET COLLEGE VAN WAALWIJK,
de secretaris,

Ĵ.H. L agendijk
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de burgemeester,

drs. Aļpl.P. Kleijngeld

Bijlage(n):
motie raad Waalwijk
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MOTIE art. 34 RvO
Motie VADO
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 12-09-2013
Onderwerp: Onderzoek 81 winning schaliegas
De Raad,
Overwegende dat:
- De mogelijke risico's voor grond- en drinkwater, diepe bodemlagen, bodemstabiliteit en
natuur en milieu in het algemeen van (proef-)boring en winning van schaliegas nog
allerminst volledig en eenduidig in beeld zijn gebracht;
- De waterleidingmaatschappijen, die in Brabant uitmuntend drinkwater leveren, eigen
onderzoek naar de veiligheid van schaliegaswinning essentieel achten;
- Proefboringen bij voorkeur niet door de belanghebbende industrie worden verricht maar
onder auspiciën van onafhankelijke derden;
Schaliegas als lastig winbare fossiele brandstof hooguit een transitiebrandstof kan zijn als
alternatief voor steenkolen en de inkomsten mede beschikbaar moeten komen voor de
transitie naar werkelijk duurzame energie;
Spreekt zich onder de huidige omstandigheden en bij de huidige wetenschap uit tegen de
(proef-)boring en winning van schaliegas in het concessiegebied waar Waalwijk deel van
uitmaakt;
Roept het provinciebestuur op schaliegasboringen met de haar ten dienste staande
middelen tegen te gaan zolang op onder meer de bovenstaande punten geen
duidelijkheid over de volledige veiligheid en schadeloosheid bestaat;
En draagt het college van B&W Waalwijk op hetzelfde te doen, dit te laten weten aan de
overige gemeenten in schalieconcessiegebieden en met kracht te blijven inzetten op
energiebesparing en duurzame opwekking
en gaat over tot de orde van de dag.
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