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Agendapunt

Motie vreemd

Korte titel motie

Steun aan oproep Waddenvereniging tegen
aardgaswinning onder Waddenzee

De Staten, in vergadering bijeen op 23 januari 2019 gehoord hebbende de beraadslaging;
constaterende dat
- op 7 februari een algemeen overleg `Mijnbouw' plaatsvindt van de vaste commissie
van Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer;
- Provinciale Staten zich op 21 januari 2015 krachtig uitsprak om onder geen enkele
voorwaarde nieuwe gasboringen toe te staan en waar mogelijk te stoppen met
bestaande boringen;
- de Waddenvereniging burgers, bedrijven, organisaties en politieke fracties om steun
vraagt voor een nieuwe oproep richting het algemeen overleg 'Mijnbouw', naar
aanleiding van serieuze plannen van de NAM voor aardgasboringen onder de
Waddenzee;
overwegende dat het gezien de eerdere uitspraak van Provinciale Staten logisch is de
oproep van de Waddenvereniging te steunen.
spreken uit dat Provinciale Staten zich aansluiten bij de oproep van de Waddenvereniging
om er bij het ministerie opnieuw op aan te dringen om geen enkel winningsplan goed te
keuren voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee vanuit bestaande en nieuwe
boorlocaties en in plaats daarvan positieve keuzes te maken voor een duurzame
energietransitie.
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de oproep van de Waddenvereniging ook
te ondersteunen en dit samen met de uitspraak van Provinciale Staten aan de
Waddenvereniging te laten weten.
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