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Geacht college, geachte gemeenteraad, 

Op 2 en 3 juni vindt het VNG Jaarcongres plaats. Voor dat congres hebben wij een motie 
voorbereid. In deze brief vragen wij uw aandacht en steun voor deze motie. 

De motie omhelst een "nee" tegen schal iegas 
Wij dienen een motie in waarin we het bestuur van VNG vragen positie in te nemen tegen 
schaliegas. Als gemeenten Boxtel en Noordoostpolder nemen wij het voortouw omdat 
minister Kamp vooralsnog zijn oog heeft laten vallen op onze gemeenten voor beoogde 
boorlocaties. Wanneer de besluitvorming echter doorgaat, dan is het zeker dat ook veel 
andere gemeenten zich in de toekomst geconfronteerd zien met de gevolgen van 
schaliegaswinning. 

Verantwoorde energiewinning 
We worden ons nu in heel Nederland bewust van de problemen in Groningen en daarmee 
van de risico's van gaswinning. Wij beseffen dat onze economie beter draait wanneer we 
onze eigen energie winnen. Daar mogen we ook best wat voor over hebben. Maar dan 
wel op een zo verantwoord mogelijke wijze. Schaliegaswinning past in de ogen van veel 
gemeenten, inwoners en bedrijven niet onder de noemer "veilige energiewinning". 
Ook bij het (economisch) nut worden door deskundigen grote vraagtekens geplaatst. 

Brede weerstand tegen schal iegasboringen 
In de hele maatschappij is een groeiende weerstand tegen schaliegas waarneembaar. 
Een ruime meerderheid van de Nederlandse gemeenten verklaarde zich tot op heden 
schaliegasvrij. De meeste provincies deden dit ook. 
Desondanks heeft de rijksoverheid nog geen definitief besluit genomen over schaliegas 
en lopen alle (juridische) procedures gewoon door. 
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Een helder "Nee" 
Als gemeenten hebben wij een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van 
onze inwoners en bedrijven. In de besluitvorming over mogelijke schaliegaswinning is de 
rol van gemeenten dan ook essentieel. Met deze motie willen wij de regering en de 
Tweede en Eerste Kamer laten weten dat de gemeenten deze vorm van energiewinning 
niet willen. 

Steun aan deze motie 
Als gemeente koos u wellicht al voor een schaliegasvrij verklaring of overweegt u dat. 
Door deze motie te steunen kunnen we ons binnen de VNG verenigen. We staan 
daardoor sterker in de discussie over de energietoekomst van Nederland. 
Wij hebben begrepen dat het VNG bestuur onze motie waarschijnlijk niet zal 
ondersteunen, met als reden dat het innemen van een politiek standpunt op dit moment 
niet opportuun is. Wij delen dit standpunt niet. De impact, die het onderwerp schaliegas 
nu al in Nederland heeft, is groot en rechtvaardigt een VNG standpunt. Daarom brengen 
wij onze motie in. 

Meer informatie en vragen 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via 
onderstaande contactgegevens. 
• Wethouder Andries Poppe, Noordoostpolder, a.poppe@noordoostpolder.nl, 

(0527) 633878 
• Wethouder Peter van de Wiel, Boxtel, pwi@boxtel.nl, (0411) 65 52 44 

Wij hopen u te ontmoeten op het Jaarcongres en daar uw steun te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder 
de secretaris, de burgemeester, 

Het college van burgemeester en wethouders van Boxtel 
de secretaris, de burgemeester, 

Bijlagen: 
- motie. 



gemeente 
BOXTEL gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

MOTIE: Nee tegen winning van schalieaas in Nederland 

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bijeen op 3 
juni 2015, 

Stelt vast dat, 
• We als gezamenlijke gemeenten een belangrijke rol hebben in het behartigen van de 

belangen van onze inwoners en bedrijven. 
• Er geen draagvlak is onder burgers en bedrijven voor de winning van schaliegas; 
• De meerderheid van de Nederlandse gemeenten zich dan ook al heeft uitgesproken tegen 

proefboringen naar en winning van schaliegas in hun gemeente. 

Overwegende dat (het dichtbevolkte) Nederland zich niet leent voor schaliegaswinning omdat: 
• De veiligheid en volksgezondheid in het geding komen door schaliegasboringen; 
• De ruimtelijke impact van proefboringen naar en winning van schaliegas aanzienlijk is; 
• Er overlast zal zijn door verkeersbewegingen vanwege de aan- en afvoer van grote 

hoeveelheden (vervuild) water. 
• Er (imago)schade zal optreden, vooral voor de landbouw, de toeristisch-recreatieve sector 

en sectoren die afhankelijk zijn van schoon drinkwater; 
• Onroerend goed naar verwachting in waarde zal dalen; 
• Er vraagtekens worden geplaatst bij nut en noodzaak van schaliegas. 

Besluit, 

• de Rijksoverheid en andere overheden schriftelijk de volgende boodschap over te brengen: 

"de VNG heeft zich op haar jaarcongres d.d. 3 juni 2015 bij motie uitgesproken tegen 
proefboringen naar en winning van schaliegas in Nederland." 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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