In het kort schetst het college u nog een keer het vergunningentraject rond de mogelijke proefboring
naar schaliegas in Boxtel.
Voorgeschiedenis: begin 2010 tot 24 oktober 2011
1. In het najaar 2009 heeft het toenmalige CDA-PvdA kabinet concessies verleend aan o.a. Cuadrilla
Resources om naar schaliegas te boren in onze regio. De provincie Nood-Brabant heeft hierbij
geen gebruik gemaakt van haar adviesrecht.
2. Namens het vorige college van B&W heeft toenmalig wethouder Van Erp begin 2010 het eerst
gesproken met Cuadrilla en daarbij het bedrijf uitgenodigd voor vervolggesprekken.
3. Die gesprekken zijn door dit college vanaf april 2010 gevoerd.
4. In augustus 2010 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan een tijdelijke
proefboring op bedrijventerrein Vorst.
5. Financieel werden de volgende afspraken gemaakt:
a. De grond wordt tijdelijk gehuurd tegen de geldende m 2 prijs voor een zichtlocatie op
bedrijventerrein Vorst
b. Cuadrilla betaalt, precies zoals de Rabobank dat gedaan heeft, een compensatiebedrag voor
het feit dat een niet-Boxtels / niet-regionaal bedrijf een plek krijgt op ons bedrijventerrein. In het
geval van Cuadrilla is dat in totaal € 150.000.
c. Cuadrilla betaalt in drie termijnen € 25.000 als bijdrage voor Boxtel EnergieNeutraal in 2040
d. Cuadrilla betaalt € 54.000 voor de versnelde aanleg voor een groenzone rond Vorst.
e. Over betalingen bij eventuele winning zijn geen afspraken gemaakt, omdat winning voor de
gemeente geen onderwerp van gesprek was.
6. Eind september 2010 heeft Cuadrilla een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning en een
tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan. Deze aanvraag betekende ook de start van het
communicatie- en inspraaktraject.
7. Communicatietraject 2010-2011
- 5 en 6 oktober 2010: persoonlijk contact tussen wethouder Van de Wiel namens het college en de
heer Schukken, de voorzitter van de WeB, en de heer Lokin van Rabobank Nederland, waarbij het
college deze beide partijen informeert.
- 8 oktober 2010: gemeenteraad, direct omwonenden en bedrijven in de directe omgeving worden
per brief door het college geïnformeerd.
- 20 oktober 2010: eerste openbare informatieavond in de Raadzaal van het gemeentehuis.
- 20 november 2010: tweede openbare informatieavond in café D’n Trol in Lennisheuvel
- Internet: via www.boxtel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl is de documentatie rond dit project
gecommuniceerd.
- Nieuwsbrieven: in oktober en november 2010 en januari 2011 zijn drie nieuwsbrieven verspreid in
de directe omgeving.
- Diverse persoonlijke gesprekken met onder andere direct omwonenden
- Vele contacten met de lokale, regionale en landelijke pers, die sinds begin oktober 2010 via
tientallen artikelen in kranten, op radio en televisie en natuurlijk online bericht hebben over dit
project.
8. Inspraaktraject 2010-2011
- In oktober en november 2010 kon iedereen zienswijzen indienen. Beide informatieavonden vielen
binnen de zienswijzetermijn. In totaal zijn er 14 zienswijzen ingediend.
- In januari 2011 heeft het college het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning en een
tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan genomen en gepubliceerd.
- Tot en met eind februari 2011 konden indieners van zienswijzen hiertegen in beroep. In eerste
instantie leidde dit tot vier beroepen, waarvan er twee werden ingetrokken. De beroepen van
Rabobank Nederland en de familie Van Oerle zijn door de rechtbank in behandeling genomen.
9. Op 13 september 2011 vond de rechtszitting plaats over de twee ingediende beroepen.
10. Op 25 oktober 2011 deed de rechter uitspraak inzake de twee ingediende beroepen.

