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Onze rol  
 

• Advies aan Ministerie over concept winningsplan (eind 2017) 
Samengevat 
- ….. 
-  
 
- Hoe is dat advies beantwoord door het Ministerie? 
 

Nu 
- Mogelijkheid om zienswijze in te dienen 
- Samenwerking zoeken met buurgemeenten, provincie en adviesorganen 
- Daarbij inspelen op signalen uit gemeente (o.a. draagvlak meten) 
 

Vervolg 
- beroepsmogelijkheid Raad van State 
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Ons standpunt 

-      Wat is ons standpunt als gemeente, waar richten we ons op in onze zienswijze 
 
Gemeenteraad 
- Motie t.a.v. gaswinning 5 juli (unaniem aangenomen) 
 
College 
-     Samenvatting advies aan Minister november 2017 
- Motie betrekken bij zienswijze 
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Samenwerking 
 
Gemeente Waalwijk 
 
Gemeente Tilburg 
 
Regio Hart van Brabant 
- Ondersteunen de zienswijzen van Waalwijk, Tilburg en Loon op Zand 
 
Provincie Noord-Brabant 
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Procedure zienswijzen 

 
•Hoe kunt u reageren?  
•U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: 
•Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
•Inspraakpunt Winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid 
•Postbus 248 
•2250 AE Voorschoten. 
•Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent 
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. 
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Procedure zienswijzen 
 
•U kunt donderdag 21 juni 2018 tot en met woensdag 1 augustus 2018 reageren op het 
ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.  
•In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit 
met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:  
•Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 
•Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
•Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 
•U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het 
ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met 
argumenten.  
•Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het 
ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het 
instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.  
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Procedure zienswijzen 

Vervolgstappen?  
•Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. 
•In een nota van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en 
reacties in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Het definitieve besluit wordt 
ter inzage gelegd. Hiertegen staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd 
in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. 
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Voor meer informatie 
Stukken ter inzage 
- Gemeente Loon op Zand, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel;  
- Gemeente Tilburg, Stadhuisplein 130 te Tilburg; 
- Internet: https://www.nlog.nl/ter-inzage-loon-op-zand-en-loon-op-zand-zuid 
 
Voor vragen over… 
- de stukken 
- het proces / de procedure 
- ondersteuning bij opstellen zienswijze (uiterlijk 1 augustus!) 
 
E-mailadres: m.vanmerwijk@loonopzand.nl 
Telefoonnummer: 0416 – 289 170  

https://www.nlog.nl/ter-inzage-loon-op-zand-en-loon-op-zand-zuid
mailto:m.vanmerwijk@loonopzand.nl
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