Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van
Heerenveen
Van

: GroenLinks, SP, FNP, Heerenveen Lokaal

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp

: Gaswinning

Datum raadsvergadering : 16 juli 2018

In aanmerking nemende:


De brief van het college van 14 juni 2018, beslissing op het bezwaarschrift
Vermilion.

Overwegende dat:







De gemeenteraad van Heerenveen zich heeft uitgesproken tegen gaswinning in en
onder het grondgebied van de gemeente Heerenveen en de gemeente
Heerenveen derhalve weigert planologische medewerking te verlenen aan
gaswinning in de gemeente Heerenveen;
Vermilion bezwaar heeft ingediend tegen het weigeringsbesluit van de gemeente
van Heerenveen van 28 november 2017;
De commissie bezwaarschriften heeft geoordeeld dat het weigeringsbesluit niet
steunt op deugdelijke ruimtelijk-planologische motivering en bovendien niet in
stand kan blijven wegens strijd met de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur;
De vrees ontstond voor een schadeclaim door Vermilion maar dat van een
haalbare schadeclaim door Vermilion eerst geen sprake kan zijn, mede gelet op
het feit dat er nog geen goedgekeurd wijzigingsplan is en nog geen aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend;

Vaststellende dat:




De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame
energiebronnen hoog op de gemeentelijke agenda staat;
de gemeente Heerenveen er naar streeft dat inwoners energie- en
omgevingsbewust leven en werken;
Naast principiële (morele) politieke en ruimtelijk relevante motieven, diverse
gronden aanwezig zijn (o.a. verwachte bodemdaling, voorkomen van schade,
nadelige gevolgen voor het milieu, planmatig gebruik of beheer van delfstoffen)
om af te zien van gaswinning;

Roept het college op:
1. Het advies van de commissie bezwaarschriften niet op te volgen;
2. De gemeenteraad een beleidsnota ter vaststelling toe te sturen met daarin zoveel
mogelijk ‘ruimtelijk relevante’ argumenten om met name de bouw van installaties
tegen te gaan;
3. Tijdig beroep in te stellen tegen het recent goedgekeurde winningsplan
Langezwaag;

4. Verder al het mogelijke te blijven aanwenden om te voorkomen dat er onder
Heerenveens grondgebied nieuwe gasvelden worden aangeboord.

Ingediend door:
Retze van der Honing, GroenLinks
Jan van der Veen, SP
Ate Eijer, FNP
Age Hartsuiker, Heerenveen Lokaal
Deze motie is:

□ Aangenomen □ Verworpen

□

Ingetrokken

Stemverhouding: Fractie(s) voor:______________ Fractie(s) tegen:_______________
Handtekening griffier:

