Factsheet 11 september 2013

Schaliegasvrije provincies en gemeenten
in Nederland
Dit document bevat een inventarisatie van de provincies en gemeenten die zich
afgelopen jaren (sinds 2011) schaliegasvrij* verklaard hebben. Allen hebben
aangegeven op dit moment geen medewerking te zullen verlenen aan boringen
naar het omstreden gas. De inventarisatie is gebaseerd op schriftelijke bronnen
zoals collegebesluiten en door gemeenteraden aangenomen moties.
*Definitie schaliegasvrij: 'Kritische opstelling tegen schaliegas/steenkoolgas etc vanwege
milie- en veiligheidsaspecten, doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Men
zal op zijn minst niet zondermeer medewerking verlenen aan vergunningverlening voor
boringen'
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Aalten (Motie PS Gelderland in bezit MD)
Alphen-Chaam (Brief B&W in bezit MD)
Amersfoort (Besluitenlijst in bezit MD)
Amsterdam (Motie in bezit MD)
Arnhem (Brief in bezit MD)
Baarle Nassau (Motie in bezit MD)
Bergeijk (Raadsinfobrief in bezit MD)
Berkelland (Motie in bezit MD)
Bernheze (Conceptbesluitenlijst in bezit MD)
Best (Motie in bezit MD)
Bladel (College voorstel en ontwerp Raadsbesluit in bezit MD)
Blaricum (Brief in bezit MD)
Boxtel (Motie in bezit MD)
Bronckhorst (Besluitenlijst in bezit MD)
Brummen (Motie in bezit MD)
Bunnik (Motie in bezit MD)
Buren (Brief in bezit MD)
Bussum (Brief in bezit MD)
Diemen (Brief in bezit MD)
Duiven (Brief en motie in bezit MD)
Ermelo (Brief in bezit MD)
Geldermalsen (Motie in bezit MD)
Gorinchem (Motie in bezit MD)
Gulpen-Wittem (Motie in bezit MD)
Haaren (College besluit in bezit MD)
Hilversum (Brief in bezit MD)
Huizen (Brief in bezit MD)
Laren (Brief in bezit MD)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Lelystad (Collegebesluit en Brief in bezit MD)
Leudal (Besluitenlijst in bezit MD)
Lingewaard (Antwoorden in MD)
Lochem (Motie in bezit MD)
Loppersum (Motie in bezit MD)
Mill en St. Hubert (Motie in bezit MD)
Millingen aan de Rijn (Brief in bezit MD)
Moerdijk (Motie in bezit MD) (Brief in bezit MD)
Muiden (Brief in bezit MD)
Naarden (Brief in bezit MD)
Nijmegen (Brief in bezit MD)
Noordoostpolder (Persbericht in bezit MD)
Olst-Wijhe (Persbericht in bezit MD)
Oost-Gelre (Motie in bezit MD)
Oosterhout (Collegebesluit, bericht in bezit MD)
Rheden (Brief in bezit MD)
Sint-Michielsgestel (Brief in bezit MD)
Soest (Brief in bezit MD)
Son en Breugel (Besluitenlijst in bezit MD)
Tilburg (Motie in bezit MD)
Tholen (Antwoord college in bezit MD)
Ubbergen (Bestemmingsplan en persbericht in bezit MD)
Utrecht (Motie in bezit MD)
Utrechtse Heuvelrug (Motie in bezit MD)
Veldhoven (Antwoord college in bezit MD)
Vught ( Antwoord college in bezit MD)
Weesp (Brief in bezit MD)
Wijdemeren (Brief in bezit MD)
Woudrichem (Persbericht in bezit MD)
Zeist (Motie in bezit MD)
Zevenaar (Brief in bezit MD)
Zutphen (Handelingen gemeenteraad in bezit MD)
Zwolle (Antwoord college in bezit MD

Schaliegasvrije provincies
1.
2.

Flevoland
Gelderland

Overzicht schaliegasvrije gemeenten
Aalten (Gelderland)
Aangenomen motie
18 oktober 2011

Verzoek van fractie PP om moratorium in te stellen op (proef) boringen naar
steenkoolgas.
http://tinyurl.com/8wtnv8m
Persbericht aangenomen motie in bezit MD

Alphen Chaam (Noord-Brabant)
Brief college B&W
15-12-11

Het bestemmingsplan voorziet niet in mogelijkheden om iets anders in het buitengebied
toe te staan dan een agrarische activiteit. Voor de bedrijventerreinen geldt dat er geen
zware industrie (waar het winnen van schaliegas onder valt) mogelijk is.
Vanuit de regelgeving is het dus niet mogelijk om schaliegas te winnen en ook vanuit de
gedachte van Cittaslow en duurzaamheid wordt door ons niet gedacht aan het
stimuleren van deze activiteiten.Het college stelt zich daarom op het standpunt dat op
een toekomstige aanvraag afwijzend wordt beschikt.
Brief in bezit MD

Amersfoort (Utrecht)
Besluitenlijst B. & W.
9 april 2013

VOORTGANGSRAPPORTAGE BODEMBELEID
2. het standpunt in te nemen dat de gemeente Amersfoort de winning van schaliegas
vooralsnog als onwenselijk beschouwd.
http://tinyurl.com/oxwaeuz
Besluitenlijst in bezit MD

Amsterdam (Noord-Holland)
Bericht GroenLinks Amsterdam en aangenomen motie
17 mei 2013
Bericht GroenLinks:
“De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich donderdagmiddag uitgesproken tegen de

winning van schaliegas in Amsterdam. De raad stemde in met een motie hierover van
GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De motie verzoekt de gemeente Amsterdam tot
nader orde niet akkoord te gaan met het verlenen van vergunningen voor schaliegas en
zich daarbij actief op te stellen.”
Besluit:
Verzoek de gemeente Amsterdam tot nader orde niet akkoord te gaan met het verlenen
van vergunningen voor (proef)boringen naar schaliegas in Amsterdam en zich daarbij
actief op te stellen.
http://amsterdam.groenlinks.nl/node/97765
http://tinyurl.com/ocq8uvt
Motie in bezit MD

Arnhem (Gelderland)
Collegebrief aan Gelderse Milieufederatie
13 september 2011

“(de) gemeente Arnhem (zal), bij een aanvraag voor een proefboring binnen het
Arnhemse grondgebied, (...) aangeven dat het gebied binnen een Natura 2000 gebied
ligt. Binnen deze gebieden willen we geen bedrijfsmatige activiteiten. Het lijkt ons op
dit moment niet zinvol om deze overweging op voorhand bij de minister of de provincie
neer te leggen. Wij zijn een voorstander van een moratorium op boringen naar
steenkoolgas omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijke
effecten van dit soort gasboringen. Hierbij zijn wij wel van mening dat een oproep tot
het instellen van een moratorium richting de minister van EZLI, niet vanuit de gemeente
moet worden verstuurd maar vanuit de provincie Gelderland samen met de gemeenten.
Wij zullen hiervoor dan ook in overleg treden met de provincie.”
Brief in bezit MD

Baarle-Nassau (Noord-Brabant)
Aangenomen motie
10 april 2013

“De VPB is van mening dat:
– de risico’s bij schaliegaswinning d.m.v. “fracking” te groot zijn. We denken o.a. aan de
kans op verontreiniging van grondwater waarmee de drinkwaterwinning in gevaar
gebracht wordt;
– in het dichtbevolkte Nederland simpelweg geen ruimte is voor schaliegaswinning;
– de argumentenkaart van TNO aangeeft dat er meer tegen dan voor schaliegaswinning
is;
– schaliegaswinning niet past bij het profiel van Baarle-Nassau als groene gemeente en
het door haar gevoerde milieubeleid en onverenigbaar is met haar landschappelijke
kwaliteit;
– we geen schaliegas nodig hebben als we kiezen voor een steeds efficiëntere en
schonere energievoorziening, gebaseerd op hernieuwbare, duurzame bronnen, zoals

wind- en zonne-energie.
Draagt daarom het college op om:
1. het standpunt in te nemen dat schaliegas binnen de gemeente niet gewonnen zal
worden;
2. geen medewerking of vergunning te verlenen voor het door middel van boringen
opsporen van schaliegas;
3. dit kenbaar te maken door een brief met die strekking te versturen naar de minister
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, in afschrift aan het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, gemeente Baarle-Hertog, de
provincie Antwerpen, Brabant Water N.V. en de Brabantse Milieufederatie;
4. omliggende gemeenten en in het bijzonder Baarle-Hertog te verzoeken hetzelfde
standpunt in te nemen en tot dezelfde acties over te gaan.”
Motie in bezit MD

Bergeijk (Noord-Brabant)
Raadsinformatiebrief
28 september 2011

“Het college van Bergeijk staat vooralsnog negatief tegenover het doen van
proefboringen (naar schaliegas; red.)”
http://tinyurl.com/8w6yv29
Raadsinfobrief in bezit MD

Berkelland (Gelderland)
Aangenomen motie
25 oktober 2011
(De raad) “Besluit het college op te dragen om:
- Het Rijk dringend te verzoeken een voorlopig moratorium in te stellen op
proefboringen en winning van steenkoolgas en schaliegas;

- De raad tijdig te informeren over de stand van zaken rond proefboringen naar
steenkoolgaswinning in de regio en specifiek op het grondgebied van de gemeente
Berkelland;
- Een eventuele aanvraag tot omgevingsvergunning naar proefboringen via de raad te
laten passeren, zodat de gemeenteraad én de bevolking in staat worden gesteld zich
hierover een mening te vormen en een besluit te nemen.”
Motie in bezit MD

Bernheze (Noord-Brabant)
Collegebesluit

8 oktober 2011

1. Het standpunt in te nemen dat schaliegas binnen de gemeente niet gewonnen zal
worden.
2. De brief te versturen naar de minister van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie, in afschrift aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie NoordBrabant, Brabant Water N.V. en de Brabantse Milieufederatie.
http://tinyurl.com/k3449og
Conceptbesluitenlijst in bezit MD

Best (Noord-Brabant)
Aangenomen motie
2 september 2013

Constateert dat:
Schaliegaswinning niet past in het hoge ambitieniveau van duurzaamheid van de
gemeente Best.
Het onacceptabel is dat op het grondgebied van de gemeente Best
Schalie(proef)boringen worden gedaan omdat de risico's voor volksgezondheid en
veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen aantasten.
Motie in bezit MD

Bladel (Noord-Brabant)
College aan raad
28 mei 2012

“Samenvatting: Door de Brabantse Milieufederatie en Stichting Milieuwerkgroep
KEMPENLAND is een beroep gedaan op uw Raad de gemeente Bladel zogenaamd
“schaliegas” vrij te verklaren en in voorkomende gevallen geen medewerking te
verlenen aan verzoeken (proef-)boringen te mogen uitvoeren in onze gemeente. Naar
aanleiding daarvan wordt hierbij het voorstel gedaan gehoor te geven aan dat
verzoek.”
http://tinyurl.com/d423bj5

Ontwerp-raadsbesluit om Bladel schaliegasvrij te verklaren, 28 juni 2012:
Het voorstel is 30 augustus aangenomen in een commissievergadering, maar daar is
(nog) geen ‘bewijs’ van. Op 20 september 2012 kont het voorstel in de raad. Volgens
de griffier is het een hamerstuk en zal Bladel zichzelf uitroepen als
schaliegasvrije gemeente.
http://tinyurl.com/9bp6dk5
College voorstel en ontwerp Raadsbesluit in bezit MD

Blaricum (Noord-Holland)
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Boxtel (Noord-Brabant)
Boxtelse gemeenteraad
5 maart 2012
Motie: unaniem besluit om Boxtel tot een schaliegasvrije gemeente te verklaren.
http://tinyurl.com/chrmpd5

Brief Boxtelse gemeenteraad aan Minister EL&I, 4 maart 2013
(…)
2. Deelt de minister de mening van de gemeenteraad dat, nu de rijksoverheid en de
NAM erkennen dat er een directe relatie bestaat tussen gaswinning en de recente
bevindingen in Groningen, de diverse breuklijnen die in de Brabantse ondergrond
lopen het onmogelijk maken om verantwoord in Boxtel naar schaliegas te boren? Zeker
omdat het ook nog eens een dichtbevolkt gebied betreft.
(…)
4. Is de minister beried om op nationaal niveau eerst een brede maatschappelijke
discussie over nut en noodzaak van schaliegasboringen te voeren, alvorens een besluit
hierover te nemen?
http://tiny.cc/6m2ktw
(Motie in bezit MD)

Bronckhorst (Gelderland)
Aangenomen motie
27 oktober 2011

De raad draagt het college op:
“- Bij de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan te dringen op
het instellen van een moratorium voor proefboringen naar steenkoolgas.
- Al het mogelijke te doen om (proef)boringen binnen onze gemeente te voorkomen.”
http://tinyurl.com/d367ygb

Besluitenlijst in bezit MD

Brummen (Gelderland)
Aangenomen motie
13 mei 2013

overwegende dat:
– de gemeente Brummen mogelijk één van de gemeenten is waar schaliegas in de
ondergrond aanwezig zou zijn;
– een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt,
bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn
onderzocht;
– vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering,
aantasting van
landschap en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg
staat
Tevens overwegende dat:
– schaliegaswinning niet in overeenstemming lijkt met de gemeentelijke
Duurzaamheidsdoelstellingen
Spreekt uit:
– dat schaliegaswinning in de gemeente ongewenst is.
Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders om:
– geen medewerking te verlenen aan de initiatief
nemers voor exploratie van schaliegas;
– het rijk dringend te vragen om een voorlopig moratorium in te stellen op
proefboringen en het
winnen van schaliegas;
– dit verzoek tevens ter kennisgeving aan de Tweede Kamer te sturen
http://tinyurl.com/nfd43ou
Motie in bezit MD

Bunnik (Utrecht)
Aangenomen motie
27 juni 2013

“van mening dat:
– proefboringen en de winning van schaliegas in de gemeente Bunnik ongewenst zijn.
verzoekt het college
1. Zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het
concessiegebied waarin Bunnik ligt te voorkomen,

2. Bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht er op aan te dringen dat zij een
negatief advies geven aan het ministerie van Economische Zaken voor het verlenen van
enige opsporingsvergunning,
3. Het standpunt van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de minister van EZ en aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal,
4. De raad op de hoogte te houden van de door het College van B&W genomen
stappen.”
Motie in bezit MD

Buren (Gelderland)
Brief gemeente Buren aan Minister EZ
15 november 2012

“Het College van B&W van de gemeente Buren is tegen proefboringen naar de
aanwezigheid van koolwaterstoffen. De raad van de gemeente Buren heeft dit
standpunt aangenomen door een motie.”
Brief in bezit Milieudefensie

Bussum (Noord-Holland)
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren (Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Diemen (Noord-Holland)
Brief college aan Stichting Schaliegasvrij Nederland
23 juli 2012

“De gemeente Diemen wil in regionaal verband in het jaar 2040 energieneutraal zijn.
Dit wil zeggen dat alle energie die in de gemeente/regio wordt verbruikt, in de
gemeente/regio duurzaam moet zijn opgewekt. Het winnen van fossiele
brandstoffen (waaronder schaliegas) is niet duurzaam en derhalve met dit uitgangspunt
in strijd.”
Brief in bezit Milieudefensie

Duiven (Gelderland)

Brief college
27 juni 2011

"Bij toetsing aan het bestemmingsplan blijkt dat de activiteit (proefboring niet past
binnen dit gebied. In beginsel wil de gemeente Duiven geen nieuwe bedrijfsmatige
activiteit binnen dit gebied omdat hierdoor natuur-en landschapswaarden worden
aangetast."
“ Wij zijn een voorstander van een moratorium op boringen naar steenkoolgas omdat er
nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijke effecten van dit soort
gasboringen."
Brief in bezit MD, aangenomen motie PS Gelderland in bezit MD

Ermelo (Gelderland)
Brief collega een minister Verhagen EL&I
24 augustus 2012

“Ons standpunt is dat geen enkele vorm van het opsporen en winnen van schalie- en
steenkoolgas in de ondergrond van de gemeente Ermelo acceptabel is. Wij zullen dan
ook onder geen enkele voorwaarde hieraan medewerking verlenen.”
Brief in bezit Milieudefensie

Geldermalsen (Gelderland)
Aangenomen motie
26 februari 2013

Overwegende dat:
Proefboringen naar schaliegas de komende jaren in Brabant en midden Nederland
kunnen leiden tot de komst van vele tientallen boorputten.
Dit blijkt uit de vergunningaanvraag voor het opsporen van gas door het bedrijf BNK
Petroleum voorde regio Midden Nederland (Amsterdam Nijmegen),
Ook in de ondergrond van de gemeente Geldermalsen in potentie gas houdende
schalielagen aanwezig zijn.
In vergelijking met conventioneel gas voor schaliegas driehonderd keer meer
proefboringen nodig zijn.
Deze proefboringen veel overlast veroorzaken en veel vrachtverkeer aantrekken.
Het van belang is dat onze gemeente een standpunt inneemt ten aanzien van eventuele
(proef)boringen op ons grondgebied.
De overlast die proefboringen met zich mee kunnen nemen zich niet verhouden met de
ambities van onze gemeente zoals die zijn verwoord in Malsen aan de Linge.

Stelt vast dat:
Het ministerie van Economische Zaken de negatieve aspecten van proefboringen
onderkent en inmiddels opdracht heeft gegeven om de gevolgen van proefboringen te
onderzoeken.
http://www.geldermalsen.nl/bis/dsresource?objectid=43043
Motie in bezit MD

Gorinchem (Zuid-Holland)
Aangenomen motie
4 juli 2013

“Overwegende dat:
- Een schaliegasvrijverklaring goed past bij de duurzaamheidsambitie van de
gemneente, ook al is het er geen onderdeel van;
- Het gebruik van schaliegas als transitiebrandstof de zoektocht naar structurele
duruzame energiebronnen vertraagt;
Besluit:
De gemeente Gorinchem schaliegas/olie-vrij te verklaren
En verzoekt het college:
De verantwoordelijke minister hiervan op de hoogte te brengenen al het mogelijke te
doen om (proef)boringen binnen onze gemeente te voorkomen.”
Motie in bezit MD

Gulpen-Wittem (Limburg)
Aangenomen motie
5 september 2013

Draagt het College op:
- Vanuit Gulpen-Wittem de provincie Limburg te verzoeken om (proef)boringen naar
schaliegas op het grondgebied van Limburg en Gulpen-Wittem niet te
steunen;
- De gemeente Gulpen-Wittem te benoemen als een ‘schaliegas vrije gemeente’.
Motie in bezit MD

Haaren (Noord-Brabant)
College aan raad
16 februari 2012

“(de) betreffende locatie (wordt) door de gemeente niet beoordeeld als een geschikte
locatie voor een proefboring omdat vooraf niet is uit te sluiten dat hier geen
schaliegaswinning gaat plaatsvinden. (...) geen sprake (...) van een goede ruimtelijke

ordening nu de gewenste proefboring en de gaswinning die daaruit kan volgen niet pas
binnen de beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in het provinciale en gemeentelijke
beleid.”
http://tinyurl.com/9ypz2oa
Collegebesluit in bezit MD

Hilversum (Noord-Holland)
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen,
Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Huizen (Noord-Holland)
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Laren (Noord-Holland)
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Lelystad (Flevoland)
Collegebesluit
4 september 2012

“(wij) hebben het besluit genomen vooralsnog een negatieve grondhouding aan te
nemen tegen de winning van schaliegas en geen medewerking te verlenen aan
vergunningen die proefboringen mogelijk maken. Ons standpunt wordt mogelijk
herzien als de uitkomsten van het onderzoek (...) door het Ministerie van Economische
zaken, Landbouw en Innovatie bekend zijn gemaakt.”
http://tinyurl.com/8wwvfob
Collegebesluit en brief in bezit MD

Leudal (Limburg)
Besluitenlijst van de B&W-vergadering
28 augustus 2012

Ambtelijk advies:
1. Leudal uitroepen tot 'schaliegasvrije' gemeente.
2. Commissie en raadsleden informeren middels bijgevoegde brief.
Collegebesluit: conform advies besloten.
http://tinyurl.com/bs2oybc
Besluitenlijst in bezit MD

Lingewaard (Gelderland)
College aan raad
27 januari 2012

“De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de ‘Kadernotitie Duurzaamheid 20122015’ aangegeven in te zetten op het stimuleren en faciliteren van de toepassing van
hernieuwbare energiebronnen en daarmee wat ons betreft impliciet bepaald in beginsel
geen medewerking te verlenen aan de exploratie en winning van fossiele brandstoffen.
Daarnaast vinden wij dat, indien een visie ontwikkeld zou moeten worden, dit in
stadsregionaal of provinciaal verband zou moeten geschieden.”
http://tinyurl.com/m7q3tpw
Brief in bezit MD

Lochem (Gelderland)
Unaniem aangenomen motie
10 oktober 2011

De raad) “besluit het college op te dragen om het rijk dringend te verzoeken:

- een voorlopig moratorium in te stellen op proefboringen en winning van steenkoolgas
en schaliegas,
- de raad tijdig te informeren over de stand van zaken rond proefboringen naar
steenkoolgaswinning
- in de regio en specifiek op grondgebied van de gemeente Lochem en een eventuele
aanvraag tot omgevingsvergunning naar proefboringen via de raad te laten passeren,
zodat de gemeenteraad en de bevolking in staat wordt gesteld, zich hierover een
mening te vormen en een besluit te nemen.”
http://tinyurl.com/bs5nlfz
Motie in bezit MD

Loppersum (Groningen)
Aangenomen motie
26 november 2012

overwegende dat:
– Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie. Om het gesteente te bereiken,
worden boringen gezet die, eenmaal de steenlaag is bereikt, horizontaal worden
voortgezet. Daarnaast wordt middels een vergelijkbare methode restgas gewonnen.
Aangezien boringen niet voldoende zijn om dit gas te doen vrijkomen, dient de boorput
te worden gestimuleerd. Dit gebeurt middels hydraulisch fractureren, of fraccen. De
doorgaans gebruikte Engelse term is "fracking". Hierbij worden onder hoge druk grote
hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door deze grote druk breekt het
gesteente. De ontstane scheurtjes worden open gehouden door het ingespoten zand.
Deze mix van water, chemicaliën wordt dan weer opgepompt. Dit zogenaamd
"produced water" moet dan afgevoerd worden en als zwaar chemisch afval worden
verwerkt. Een groot gedeelte van de gebruikte chemicaliën en vloeistoffen blijven
echter in het gesteente achter;
– een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas en restgas risico’s met zich
meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende
zijn onderzocht;
– vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering,
aantasting van landschap en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame
energie in de weg staat.
tevens overwegende dat
– schaliegaswinning en restgaswinning niet in overeenstemming lijkt met de
gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.
spreekt uit:
– deze vorm van proefboringen, schaliegaswinning en restgaswinning landelijk en
specifiek in de gemeente Loppersum ongewenst zijn.
verzoekt:
het College van Burgemeester en Wethouders om dit standpunt kenbaar te maken aan

de verantwoordelijke minister, de Tweede Kamer, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten, provinciale staten en het college
van gedeputeerde staten in de provincie Groningen.
http://tiny.cc/n95ktw
Motie in bezit MD

Mill en St. Hubert (Noord-Brabant)
Unaniem aangenomen motie
10 mei 2012

“(de raad) spreekt uit: de gemeente Mill en Sint Hubert vrij te verklaren van
(proef)boringen naar schaliegassen en andere fossiele brandstoffen zolang de resultaten
van onafhankelijk onderzoek niet beschikbaar zijn.”
http://tinyurl.com/cuk8lak
Motie in bezit MD

Millingen aan de Rijn (Gelderland)
Brief gemeente Millingen aan de Rijn aan SSN (Stichting Schaliegasvrij Nederland)
6 juni 2012

“Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Millingen aan
de Rijn zijn geen voorstander van proefboringen naar schaliegas en steenkool in deze
gemeente. Wij zijn derhalve voornemens om indien dit tot onze mogelijkheden behoort
geen medewerking te verlenen aan de winning van dergelijke gassen.”
Brief in bezit van Milieudefensie

Moerdijk (Noord-Brabant)
Motie aangenomen
25 april 2013

Overwegende dat:
– Schaliegas is moeilijk te winnen omdat het opgesloten zit in keiharde kleisteenlagen
op drie tot zes kilometer diepte;
– Om het gas vrij te maken worden er onder zeer hoge druk water, zand en tonnen
chemicalien via boorschachten in de diepe lagen gepompt om de kleisteen of
steenkool open te breken, het zogenaamde frachink (kraken);
– Een deel van de frackingvloeistof blijft ondergronds, maar minstens de helft komt
weer naar boven met de oorspronkelijke chemicalien er nog in;
– De kans is groot dat hiermee grondwater en landoppervlak vervuild worden.
Constateert dat:
– Schaliegaswinning niet past in het hoge ambitieniveau van duurzaamheid van de
gemeente Moerdijk zoals is vastgelegd in de Structuurvisie 2030 en de paraplunota

leefomgeving;
– het onacceptabel is dat op het grondgebied van de gemeente Moerdijk
Schaliegas(proef)boringen worden gedaan omdat de risico's voor volksgezondheid en
veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen aantasten.
Spreekt zich uit:
– Tegen het winnen van Schaliegas.
http://tinyurl.com/pbe6pvg
Motie in bezit MD

Muiden (Noord-Holland)
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren
Brief in bezit Milieudefensie

Naarden (Noord-Holland)
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Nijmegen (Gelderland)
College in brief aan GroenLinks-fractie
14 november 2011

“Bent u met ons van mening dat boringen naar onconventioneel gas in Nijmegen
onwenselijk zijn, gezien de mogelijke gevolgen voor bodem, landschap en milieu?”
Antwoord: Ja.
(...)

“Bent u bereid, bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere Gelderse gemeenten zoals
Arnhem en Duiven, de verantwoordelijke minister op te roepen tot een moratorium op
(proef-) boringen naar onconventioneel gas in onze regio?”
Antwoord: Wij verwachten dat het Rijk een (regionaal) moratorium niet zal honoreren.
Het uitvoeren van proefboringen naar delfstoffen valt onder de Mijnbouwwet. De
Minister van Economische Zaken kan voor een bepaald gebied een
opsporingsvergunning afgeven voor winning delfstoffen of aardwarmte. De gemeente
heeft zelf geen bevoegdheden om een dergelijke opsporingsvergunning tegen te
houden. We kunnen wel besluiten om geen medewerking te verlenen aan wijziging van
bestemmingsplannen e.d. die voor een daadwerkelijke winning nodig zijn.
http://tinyurl.com/8comhkz
Brief in bezit MD

Noordoostpolder (Flevoland)
Aangenomen motie
9 september 2013
Persbericht Volkskrant: “De gemeente Noordoostpolder verklaart zich maandagavond
schaliegasvrij. De gemeente zal geen vergunning geven voor een geplande proefboring,
staat in een motie die maandagavond ruime meerderheid krijgt in de gemeenteraad.”
Persbericht in bezit MD

Olst-Wijhe (Overijssel)
Persbericht De Stentor
29 augustus 2013

“OLST-WIJHE - De lokale politieke partijen PvdA, CDA en Gemeentebelangen (GB) in
Olst-Wijhe willen niet dat er in de gemeente Olst-Wijhe wordt geboord naar schaliegas.
Dat zeggen woordvoerders van de drie partijen desgevraagd.
Met name GB is fel tegenstander van boren naar dit gas dat in diepe steenlagen zit.”
Persbericht in bezit MD

Oost-Gelre (Gelderland)
Motie, aangenomen 13 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 4 onthoudingen.
20 december 2011
(De raad) “spreekt uit: zich tegenstander te verklaren van alle vormen van nieuwe
(proef)boringen naar steenkoolgas en schaliegas en dit standpunt breed bekendheid te

geven.”
http://tinyurl.com/8losm7b
Motie in bezit MD

Oosterhout (Noord-Brabant)
Collegebesluit
23 november 2011

“Besloten voorlopig geen winning van schaliegas – aardgas in Leisteenachtige
aardlagen toe te staan.”
Persbericht BN De Stem
29 november

“Er mag in de gemeente Oosterhout voorlopig geen schaliegas worden gewonnen.
Dat heeft het college van B en W deze week besloten. Dat betekent dat er geen
proefboringen mogen plaatsvinden naar het aardgas dat is opgeslagen in
leisteenachtige aardlagen.
Het Oosterhoutse college sluit zich aan bij het standpunt van het ministerie om geen
boringen toe te staan, zolang niet duidelijk is wat de bijkomende gevolgen voor natuur,
landschap, milieu en leefomgeving zijn. De boormethode zou vervuiling van drinkwater
veroorzaken. Komende zomer moet er meer inzicht zijn in die gevolgen.“
Alleen persbericht in bezit MD

Rheden (Gelderland)
Brief college aan Gelderse Milieufederatie
29 november 2011

“Besluit om de Gelderse Milieufederatie conform de conceptbrief te beantwoorden en
de oproep tot een moratorium te tekenen.”
Brief in bezit van Milieudefensie
Brief aan SSV, 22 oktober 2012

“De gemeente Rheden is niet tegen het uitvoeren van proeven.”(…)
“De gemeente Rheden is wel tegen het investeren in niet-duurzame energiebronnen
zolang de noodzaak niet vaststaat.” (…)
“In 2011 hebben wij de oproep tot het instellen van een Moratorium op (proef)boringen
naar steenkoolgas dan ook ondertekend.”
Brief in bezit van Milieudefensie

Sint-Michielsgestel (Noord0Brabant)
Brief Gemeente Sint-Michielsgestel aan Brabantse Milieufederatie
13 oktober 2012

“Wij delen mee dat de gemeente géén voorstande is van de winning van schaliegas
omdat dit niet past in het profiel van de gemeente als groene gemeente en het door
haar gevoerde milieubeleid, maar dat er geen behoefte is aan het symbol ische gebaar
zoals door u gevraagd.
Het zich uitspreken voor een 'schaliegasvrije' gemeente is kaderstellend en wat ons
betreft voorbehouden aan de gemeenteraad.”
Brief in bezit van Milieudefensie

Soest (Utrecht)
Brief gemeente Soest aan Minister EL&I
5 november 2012

“Hoewel wij bekend zijn met het feit dat u ons niet rechtstreeks hoeft te informeren over
de aanvraag voor een opsporingsvergunning ware het beter geweest ons wel te
berichten over de procedure van zo'n vergunning. Voor schaliegasonderzoek en
-winning zijn immers veel meer boringen nodig dan voor conventioneel aardgas. Een
opsporingsvergunning kan daardoor aanzienlijke ruimtelijke consequenties hebben.
Gemeenten zijn daarvoor het bevoegd gezag.”
(…)
“U kunt zich voorstellen dat gemeenten waaronder Soest zeer terughoudend zullen zijn
met het aanpassen van bestemmmingsplan en het afgeven van
omgevingsvergunningen voor (proef)installaties.
Wij verwachten lokaal protesten die te vergelijken zijn met grootschalige CO2-opslag.”
Brief in bezit van Milieudefensie

Son en Breugel (Noord-Brabant)
Openbare besluitenlijst gemeenteraadsvergadering
22 december 2011

“De raad spreekt uit dat op basis van de huidige kennis geen enkel initiatief
ondersteund zal worden, noch voorbereidingen zullen worden ondersteund
(moratorium) met betrekking tot de winning van schaliegas binnen de gemeentegrenzen
van Son en Breugel.”
http://tinyurl.com/9457goo
Besluitenlijst in bezit MD

Tholen (Zeeland)

College in antwoorden op vragen
30 augustus 2011

“Op basis van de huidige kennis en de uitkomsten van bovenstaand onderzoek staan
wij uiterst gereserveerd tegenover het verlenen van een omgevingsvergunning voor
proefboringen. Dit standpunt kan alleen veranderen wanneer de uitkomsten van
onafhankelijk onderzoek voor proefboringen in Nederland positief zijn.”
http://tinyurl.com/8tlqz9a
Antwoord college in bezit MD

Tilburg (Noord-Brabant)
Aangenomen motie
9 september 2013

Spreekt zich uit tegen:
– (proef)boringen naar en winning van schaliegas in zijn algemeen en in de regio
Midden Brabant (inclusief het Groene Woud) en op het grondgebied van Tilburg in het
bijzonder;
– Roept het bestuur van de provincie Noord-Brabant op al het mogelijke te doen om
(proef)boringen en
winning van schaliegas provinciebreed te voorkomen;
En draagt het college op:
– het initiatief van Boxtel te steunen en samen met de andere schaliegasvrije gemeenten
in
Brabant/Nederland het kabinet een duidelijk geluid te laten horen tegen het boren naar
schaliegas;
– voorts zelf al het mogelijke te doen dan wel na te laten waardoor (proef)boringen naar
schaliegas
worden verhinderd dan wel vertraagd.
– met kracht zich te blijven inzetten voor energiebesparing en duurzame
energieopwekking.
http://tinyurl.com/o5kqsvz
Motie in bezit MD

Ubbergen (Gelderland)
Persbericht en Ontwerpbestemmingsplan
9 november 2012; 30 mei 2013

“De Ubbergse gemeenteraad heeft donderdagavond besloten geen medewerking te

verlenen aan verzoeken voor (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas. De gassen
zouden mogelijk komend jaar al gewonnen worden in Midden-Nederland, waar ook
Ubbergen toe behoort.
Het college van B en W zal geen medewerking verlenen aan initiatiefnemers voor
exploratie van schalie- en steenkoolgas. Ook zal het college het standpunt van de raad
kenbaar maken aan de verantwoordelijke minister van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (EL&I).”
“Ontwerpbestemmingsplan:
– Er is een verbod op het (proef)boren naar (schalie)gas opgenomen.”
Pesrbericht en ontwerpbestemmingsplan in bezit MD

Utrecht (Utrecht)
Motie aangenomen (4 tegen)
4 oktober 2012

Overwegende dat:
– de gemeente Utrecht één van de gemeenten is waar schaliegas ind e ondergrond
aanwezig zou kunnen zijn;
– Een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich
meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende
zijn onderzocht;
– Vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om
klimaatverandering,aantasting van landschap en leefbaarheid en een spoedige transitie
naar duurzame energie in de weg staat;
Tevens overwegende dat
– schaliegaswinning in strijd is met de gemeentelijke doelstellingen om in 2013
klimaatneutraal te zijn;
Spreekt uit:
– dat proefboringen en schaliegaswinning in de gemeente Utrecht ongewenst zijn.
http://tinyurl.com/n2lgrmp
Brief in bezit MD

Utrechtse Heuvelrug (Utrecht)
Aangenomen motie
4 juli 2013

overwegende dat:
– de gemeente Utrechtse heuvelrug één van de gemeenten is waar schaliegas in de
ondergrond aanwezig zou kunnen zijn;
– de winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;
– een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt,

bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn
onderzocht;
– de gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die
nodig kan zijn voor de proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergunning);
– vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om
klimaatverandering,aantasting van landschap en leefbaarheid en een spoedige transitie
naar duurzame energie in de weg staat;
– het mogelijk maken van schaliegasboringen een hindernis vormt voor het verder
uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone, hernieuwbare energie;
van mening dat:
– proefboringen en de winning van schaliegas in de gemeente Utrechtse heuvelrug
ongewenst zijn
verzoekt het college:
1- zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het
concessiegebied waarin Utrechtse heuvelrug ligt te voorkomen,
2- bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht er op aan te dringen dat zij een
negatief advies geven aan het ministerie van Economische Zaken voor het verlenen van
enige opsporingsvergunning,
3- het standpunt van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de minster van EZ en aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal,
4- deze raad op de hoogte te houden van de door het College van B&W genomen
stappen.
http://tinyurl.com/q8neg9g
Motie in bezit MD

Veldhoven
College in antwoord op raadsvragen
11 oktober 2011

“(...) schaliegas is een fossiele energiebron en dus niet duurzaam. De focus van ons
gemeentelijk energiebeleid is gericht op duurzame energieopwekking. In de overgang
hiernaartoe blijven andere energiebronnen noodzakelijke. Gelet op het bovenstaande
geniet schaliegas hierbij niet onze voorkeur.”
College in antwoord op aanvullende raadsvragen
10 januari 2012

“(Wij achten) het verlenen van medewerking (aan een vergunning) niet kansrijk. (...)
verder is de aantasting van het buitengebied op zich al niet acceptabel.”
Het college wacht het onderzoek van EL&I naar veiligheid en de invloed op mens,
natuur en milieu bij de opsporing en winning van schaliegas af.

http://tinyurl.com/95vo2pp
Antwoorden in bezit MD

Vught (Noord-Brabant)
Aangenomen motie D66
27 juni 2013

Verzoekt het college van B&W van Vught;
- de gemeente Vught 'schaliegas vrij' te verklaren en dit aan de betrokken ministers
kenbaar maken.
- te onderzoeken en beoordelen of en in welke vorm de Vughtse bestemmingsplannen
aanpassing behoeven om (proef)boringen expliciet uitte kunnen sluiten.
Motie in bezit MD

Weesp
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren (Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Wijdemeren
Brief aan Minister EL&I
24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang
niet duidelijk is op welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor
proefboringen en of schaliegaswinning nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”
Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren,
Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)
Brief in bezit Milieudefensie

Woudrichem (Noord-Brabant)
Persbericht RTV Altena
28-08-13

Burgemeester en wethouders van Woudrichem hebben een standpunt ingenomen
tegen de opsporing en winning van schaliegas. Het college vraagt de gemeenteraad
zich eveneens in die zin uit te spreken.
(..)
Woudrichem heeft zich de afgelopen maanden breed gerorienteerd om tot een
gefundeerd oordeel over schaliegaswinning te komen. Verantwoordelijk wethouder B.
de Peuter is er duidelijk over: "Winning kent teveel onzekerheden en past niet in de
duurzaamheidsdoelstelling, zoals dor de gemeenteraad geformuleerd en uitgewerkt in
de nota 'Woudrichem: Poort naar een duurzame toekomst'".
De landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen met betrekking tot schaliegas volgen
elkaar snel op. Naar nu wordt verwacht zal de provincie Noord-Brabant de provinciale
milieuverordening zodanig aanpassen dat de gehele provincie als boorvrije zone wordt
aangemerkt. Burgemeester en wethouders van Woudrichem willen de ontwikkelingen
echter niet afwachten. Zij verklaren zich tegenstander van schaliegas en willen daarmee
een duidelijk signaal afgeven.
http://tinyurl.com/npx36zd
Persbericht in bezit MD

Zeist
Motie is unaniem aangenomen
2 oktober 2012

Overwegende:
– In de Staatscourant van 21 mei 2012 een aanvraag is gepubliceerd voor een
opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen (schaliegas) in een groot gebied van
Midden-Nederland, waarbinnen ook de gemeente Zeist valt;
– Dat de gemeente Zeist één van de gemeenten is waar schaliegas in de ondergrond
aanwezig zou kunnen zijn;
– Een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt,
bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn
onderzocht;
– Vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om
klimaatverandering,aantasting van landschap en leefbaarheid en een spoedige transitie
naar duurzame energie in de weg staat;
Tevens overwegende dat
– Schaliegaswinning niet in overeenstemming lijkt met de gemeentelijke
Duurzaamheidsdoelstellingen
Spreekt uit:

– Dat proefboringen en schaliegaswinning in de gemeente Zeist ongewenst zijn.
Verzoekt:
– Het College van Burgemeester en Wethouders om dit standpunt kenbaar te maken
aan de verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer.
http://www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=73307
Motie in bezit MD

Zutphen
Motie, aangenomen met tegenstemmen van 1 partij
10 oktober 2011

“Draagt het college op de proefboringen met alle mogelijke wettelijke middelen te
verhinderen en eventuele winning expliciet te verbieden.”
De motie is aanvankelijk door drie partijen ondertekend, maar uiteindelijk zijn het er vijf.
De opdracht aan het college is veranderd. Die luidt nu: “zich uit te spreken tegen het
winnen van steenkool- en schaliegas en de gemeentelijke wet- en regelgeving zodanig
in te zetten dat milieuschade door proefboringen en de daarop volgende winning
maximaal kritisch wordt benaderd.”
http://tinyurl.com/9rzyful en http://tinyurl.com/9qqrtoc
Handelingen gemeenteraad in bezit MD

Zevenaar
Brief aan Stichting Schaliegasvrij Nederland
21 juni 2012

(...) het college van burgemeester en wethouders (is) tegen proefboringen op het
grondgebied van Zevenaar.”
Brief in bezit Milieudefensie

Zwolle
College in antwoord op vragen CDA-raadsfractie
15 februari 2012

“Het winnen van steenkoolgas vraagt een veel grotere en intensievere inspanning dan
aardgaswinning en met de winning komen met het op geboorde gas sterk
verontreinigende stoffen mee en bestaat kans dat het grondwater wordt verontreinigd.
Naar deze effecten dient eerst meer onderzoek te worden verricht voordat
proefboringen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zet het college sterk in op
duurzaamheid. Onafhankelijk van fossiele energiebronnen en een toekomstbestendiger
manier van ontwikkelen zijn daarbij het doel. Aangezien steenkoolgas een fossiele
energiebron is past het gebruik maken van steenkoolgas duidelijk niet in de

duurzaamheidsdoelstellingen van het college.”
http://tinyurl.com/ckonqqm
Antwoord in bezit MD

Schaliegasvrije provincies
Flevoland
Persbericht Provincie
30 augustus 2013

“In combinatie met de algemene bezwaren die er aan de winning van schaliegas kleven,
hebben Provinciale Staten van Flevoland zich uitgesproken tegen de winning van
schaliegas.
In de nota 'Duurzaam gebruik van de ondergrond' is het als volgt verwoord:
"De ondergrond van Flevoland wordt niet benut voor het opsporen en winnen van
aardgas uit onconventionele voorkomens (zoals schaliegas), vanwege de risico’s die
gepaard gaan met het opsporen en winnen ervan. De ondergrond van Flevoland wordt
alleen benut voor het opsporen en winnen van olie en gas uit conventionele
voorkomens (lees: gewoon aardgas) wanneer er geen onevenredige schade wordt
toegebracht aan provinciale belangen, zoals natuur, water en waterkeringen, en wanneer
mitigerende maatregelen worden getroffen".”
http://tinyurl.com/ot3du9c
Persbericht in bezit MD

Gelderland
Aangenomen motie

21 maart 2013

Spreken uit dat:
– Winning van onconventionele gassen niet past in de Gelderse visie op duurzaam
gebruik van de ondergrond, zolang de consequenties niet helder in beeld zijn
gebracht (voorzorgsprincipe)
– Dit voorzorgsprincipe vertaald moet worden in de omgevingsvisie
– De omslag naar een duurzame energievoorziening met kracht moet worden
voortgezet.

