
Aan alle 
Gemeenteraden en Colleges van B&W in Noord-Brabant                 
en hun griffies t.b.v. de raad.

Boxtel, 03-08-2013

Betreft: Brabant beschermen tegen boren naar Schaliegas

Beste Gemeenteraden, Colleges van B&W, en griffies,

Hierbij treft U een schrijven aan van de lokale partij BALANS uit Boxtel 
van 30-07-2013 (zie bijlage), waarvan de kern is dat we op zoek zijn naar 
“het op SLOT doen van de deur naar SCHALIEGAS boringen!”

BALANS heeft u eerder gemaild aangaande ons Boxtelse raadsbesluit om uw gemeente “schaliegasvrij” te verklaren, 
en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in ongeveer 50 volgelingen.

Eerder heeft BALANS aan ons Boxtelse college van Burgemeester en Wethouders de tip gegeven om aan 
ons provinciebestuur te verzoeken om, in verband met het provinciaal belang, de verordening Ruimte aan 
te passen zodat er niet meer geboord kan worden naar Schaliegas in Noord Brabant. 

Wij hopen dat U serieus werk maakt van de zorgen aangaande Schaliegas en ook het principe huldigt ”bij twijfel niet inhalen”
en daarmee ons prachtig Brabant, net als BALANS, wilt beschermen tegen het boren naar Schaliegas. 
Wij verzoeken U om samen met BALANS en het college van Boxtel de druk richting de provincie op 
te voeren om dit als zodanig te regelen in de verordening ruimte, gezien het provinciaal belang. 

Wij rekenen er op dat U ook Uw provinciale en landelijke politieke partijcollega’s oproept om ook provinciaal en  landelijk 
de juiste keuze te maken: Schaliegas laten zitten totdat er duidelijkheid is over de gevolgen van boringen en er een goede 
discussie gevoerd is over nut en noodzaak van Schaliegas in de gehele energietransitie discussie. 

Wij verzoeken Uw griffie vriendelijk deze aanbiedingsbrief met bijlage door te mailen aan Uw raadsleden
en op de agenda te zetten van de ingekomen stukken voor de raad.

Mocht U in navolging van de Gemeente Boxtel eveneens een verzoek sturen aan de Provincie of aan het 
parlement/kabinet in Den Haag, of hebt U mogelijk reeds een soortgelijk initiatief genomen, of gaat u dat nog
nemen, dan stelt BALANS het bijzonder op prijs daarvan een bericht te mogen ontvangen.

Mocht U vragen/ tips/opmerkingen hebben n.a.v. ons schrijven dan 
kunt U ons bereiken via ons mailadres info@balansboxtel.nl
of kunt U telefonisch contact opnemen met ons raadslid Jan Vervoorn (mobiel 06 53 52 79 38).

BALANS REKENT OP U!

Met vriendelijke groeten,

Fractie van BALANS te Boxtel,

Mariëlle van Alphen,
Erica Vos,
Serjik Safarlou
Jan Vervoorn
Willy van Zuijlen

Secretariaat: BALANS, p/a Luissel 9, 5282JD Boxtel
Website: www.balansboxtel.nl

From: Lidia Verduijn
Sent: donderdag 15 augustus 2013 9:30:56
To: gemeente@aalburg.nl; info@alphen-chaam.nl; Gemeente@asten.nl; gemeente@baarle-nassau.nl; info@bergeijk.nl; 

stadskantoor@bergenopzoom.nl; gemeente@bernheze.org; info@bladel.nl; info@boekel.nl; gemeente@boxmeer.nl; 
gemeentebreda@breda.nl; info@cranendonck.nl; gemeente@cuijk.nl; info@deurne.nl; info@dongen.nl; gemeente@drimmelen.nl; 
gemeente@eersel.nl; gemeente@eindhoven.nl; info@etten-leur.nl; info@geertruidenberg.nl; gemeente@geldrop-mierlo.nl; 
gemeente.best@gembest.nl; info@gemeente-mill.nl; info (gemeente Steenbergen); gemeente@gemert-bakel.nl; info@gilzerijen.nl; 
info@goirle.nl; info@grave.nl; Gemeente Haaren; gemeente@halderberge.nl; postbus@heeze-leende.nl; gemeente@helmond.nl; 
info@heusden.nl; gemeente@hilvarenbeek.nl; gemeente@laarbeek.nl; info@landerd.nl; info@loonopzand.nl; postbus5@maasdonk.nl; 
gem.moerdijk@moerdijk.nl; gemeentehuis@nuenen.nl; info@oirschot.nl; gemeente@oisterwijk.nl; stadhuis@oosterhout.nl; 
Gemeente@oss.nl; gemeente@reuseldemierden.nl; info@roosendaal.nl; gemeente@rucphen.nl; gemeente@s-hertogenbosch.nl; 
info@schijndel.nl; gemeente@sint-michielsgestel.nl; info@sint-oedenrode.nl; postbus@sintanthonis.nl; gemeente@someren.nl; 
gemeente@sonenbreugel.nl; gemeente@tilburg.nl; postbus83@uden.nl; gemeente@valkenswaard.nl; info@veghel.nl; 
gemeente@veldhoven.nl; gemeente@vught.nl; gemeente@waalre.nl; info@waalwijk.nl; info@werkendam.nl; 
gemeente@woensdrecht.nl; gemeente@woudrichem.nl; gemeente@zundert.nl

Cc: info@balansboxtel.nl; info@vng.nl 
Subject: Schaliegas: het op SLOT doen van de deur naar SCHALIEGAS boringen



Voorbehoud Gemeente Haaren:
Aan de inhoud van dit emailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht verwoord is. De informatie verzonden met 

dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 

Indien het wordt ontvangen door iemand anders, wordt de ontvanger vriendelijk verzocht het te retourneren aan de afzender.

Voor reacties / antwoorden wordt u verzocht het algemene adres gemeente@haaren.nl te gebruiken.
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