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Procesbesluit beroep gaswinning Waalwijk

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In juni 2018 heeft u besloten een zienswijze in te dienen tegen het voornemen van het ministerie van
Economische zaken om instemming te verlenen aan het gaswinningsplan Waalwijk-Noord. Ook nam de
gemeenteraad toen een motie aan om “het college te ondersteunen in alle juridische stappen om de
actualisatie van het winningsplan (…) te bestrijden”. Afgelopen november is de raad geïnformeerd dat het
ministerie de betreffende vergunning heeft verleend. Dit voorstel gaat over het beroep tegen dat besluit.
Feitelijke informatie
De vergunning die de minister heeft verleend wijkt inhoudelijk niet af van de ontwerpbeschikking. Alle
argumenten uit de ingediende zienswijze staan daarom nog overeind.
Afweging
Gezien de politieke en maatschappelijke weerstand tegen het besluit van de minister en ook het niet
duurzame karakter van dit besluit is het een logische vervolgstap om daartegen beroep aan te tekenen. Dit
wordt gezamenlijk gedaan met de gemeenten Waalwijk, Altena, Loon op Zand en Tilburg, en Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Brabant (tegelijk wordt ook beroep ingesteld tegen het vergelijkbare
gaswinningsplan Loon op Zand door de daarbij betrokken overheden – onze gemeente is daarbij geen
betrokkene). In beide processen laten deze overheden zich vertegenwoordigen door ENVIR advocaten in
Amsterdam. Om ontvankelijk te kunnen zijn in de beroepsprocedure is het nodig dat u een procesbesluit
neemt (art 160,1, sub f Gemeentewet).
Inzet van middelen
De kosten van de advocaat worden als volgt verdeeld. De gemeenten Waalwijk, Altena, Heusden en Loon
op Zand betalen elk 1/9 deel; Tilburg en de provincie delen het resterende 5/9 deel. Geschat wordt dat de
uiteindelijke kosten voor onze gemeente tussen de € 2.000 en € 3.000 bedragen. Deze kosten worden
gedekt uit het budget voor juridische advieskosten.
Risico's
Dit voorstel heeft geen risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Als u volgens dit voorstel besluit, wordt het ondertekende procesbesluit en de machtiging toegestuurd aan
ENVIR advocaten .
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 5 februari 2019,
gelet op artikel 160, eerste lid onder f van de Gemeentewet,
besloten:



tot het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit van 7 november 2018 van de Minister van
Economische Zaken en Klimaat inzake het winningsplan Waalwijk-Noord;
hiervoor ENVIR Advocaten in Amsterdam te machtigen met het bijgevoegde procesbesluit.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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PROCESBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;
Gelet op artikel 160, eerste lid, onder f van de Gemeentewet;
Overwegende dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat een besluit heeft genomen tot instemming
met de actualisatie van een winningsplan Waalwijk-Noord alsmede winningsplan Loon op Zand en Loon op
Zand Zuid. Op grond van (mede) deze besluiten kan Vermilion Energy Netherlands B.V. (ook: Vermilion) ter
plaatse gas winnen;
Het winningsplan Waalwijk-Noord betreft het gasveld Waalwijk-Noord, gelegen binnen het gebied van de
winningsvergunning Waalwijk. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Noord-Brabant, in de
gemeenten Aalburg, Heusden en Waalwijk en in het verzorgingsgebied van de waterschappen Aa en Maas,
Brabantse Delta en Rivierenland;
Sinds 1991 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Waalwijk-Noord. Het winningsplan Waalwijk-Noord
betreft een actualisering van het vigerende winningsplan voor gaswinning. De redenen voor actualisering zijn
dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en Vermilion mogelijkheden ziet
om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande put en
stimulatiewerkzaamheden. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van productie in
2026 aan;
besluit:
•

tot het instellen van beroep tegen het instemmingsbesluit van 7 november 2018 van de Minister van
Economische Zaken inzake het Klimaat winningsplan Waalwijk-Noord.

•

hiertoe Fleur Onrust, werkzaam als advocaat bij ENVIR Advocaten te Amsterdam (Keizersgracht
451-1V, 1017 DK Amsterdam), te machtigen met het recht van substitutie om de gemeente Heusden
in de hiervoor genoemde procedure(s) te vertegenwoordigen, de nodige proceshandelingen te
verrichten en voorts alles te doen wat in dat verband het belang van de gemeente Heusden dient.

Aldus besloten op 5 februari 2019
Burgemeester en Wethouders van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

