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

: CDA (Hedwich Rinkes)

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

: Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp

: Gaswinning gemeente Heerenveen

Datum raadsvergadering : 16 juli 2018

Overwegende dat:





De raad op grond van de aangepaste mijnbouwwet haar inspraakrecht heeft
aangewend om invloed uit te oefenen op het voorkomen van nieuwe
gaswinningsactiviteiten in de gemeente Heerenveen;
Het college het gevoelen van de raad heeft geëffectueerd door geen planologische
medewerking te verlenen aan het omzetten van de proefboorlocatie in
Nieuwehorne naar een winningslocatie en aan het verdubbelen van de bestaande
aardgasleiding naar de behandelinstallatie in Garyp;
De commissie bezwaarschriften oordeelt dat het weigeringsbesluit niet steunt op
een deugdelijke ruimtelijk-planologische motivering en daarmee strijdig is met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

Constaterende dat:





De gemeente Heerenveen zorgplichtig is, in de zin dat de gemeente zich kan en
moet inspannen voor haar burgers om (de eventuele nadelige gevolgen door)
gaswinning onder gemeentelijk grondgebied te beperken, door invloed uit te
oefenen op Vermilion, het Ministerie van Economische Zaken dan wel op enige
andere instantie;
Een gedegen ruimtelijk-planologische motivering van belang is om toekomstige
gaswinningsactiviteiten te voorkomen;
De gemeente Heerenveen hier niet of onvoldoende over beschikt gezien het
advies van de commissie bezwaarschriften ten aanzien van de nieuwe winning
vanuit Nieuwehorne en het instemmingsbesluit van de minister ten aanzien van
de winning vanuit Langezwaag;

Roept het college op:
1. Om een zogenoemde paraplunota op te stellen, welke geldt als kapstok voor
gemeentelijk beleid in relatie tot ruimtelijke planologie, waaronder
bestemmingsplannen;
2. Om in deze paraplunota ten minste landschapskwaliteiten zodanig te definiëren
dat verzoeken tot het plaatsen van (proef)gaswinningsinstallaties op grond van
ruimtelijk-planologische gronden kunnen worden geweigerd;
3. In deze paraplunota op te nemen wat de consequenties zijn voor toekomstige
ontwikkelingen binnen de bestemmingsplannen, zoals geothermie;
4. Deze paraplunota ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Ingediend door: CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, D66
Deze motie is:

□ Aangenomen □ Verworpen

□

Ingetrokken

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

