
 
 

 Raadsmemo 

Datum:  1 juli 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  R. Hazenkamp, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Schaliegas 

 

1. Aanleiding 

De aanleiding voor dit memo is de op 28 mei 2014 ontvangen brief van het Ministerie van 

Economische Zaken. De verdere aanleiding voor dit memo is de door uw raad op 5 november 

2013 aangenomen motie “Proefboringen schaliegas” met daarin uw verzoek dat u direct op de 

hoogte wordt gesteld als er ontwikkelingen over schaliegas zijn. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Motie proefboringen schaliegas 

Met de door uw raad aangenomen motie hebt u de gemeente Hof van Twente, gelet op de 

mogelijke nadelige gevolgen voor milieu en natuur, voor het welzijn van de inwoners en 

strijdigheid met de duurzaamheidsambities van Hof van Twente, schaliegasvrij verklaard. 

Ook hebt u aangegeven het onwenselijk te vinden dat op enigerlei wijze medewerking wordt 

verleend aan de uitvoering van (proef-)boringen en dat de verantwoordelijke Minister en de 

fracties in de 2e Kamer daarover worden geïnformeerd. 

 

Brief Ministerie van Economische Zaken  

In de brief van 28 mei 2014 is aangegeven dat tot 9 juli 2014 een zienswijze kan worden 

ingediend over de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (verder cNRD) Plan-mer 

Structuurvisie Schaliegas. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik 

gemaakt.  De brief met zienswijze treft u als bijlage bij dit memo aan. 

 

Samenvatting zienswijzen 

Het indienen van een brief met zienswijzen is gedaan met het oog op: 

 de door uw raad aangenomen motie over schaliegas;  

 dat de Structuurvisie Schaliegas volgens planning eerder wordt vastgesteld dan de 
Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Via STRONG zou een integrale afweging van alle 
belangen in de ondergrond moeten plaatsvinden. De proefboringen naar en de winning van 
schaliegas zou daarin een plaats moeten krijgen. 

 dat nog geen onderzoek is gedaan naar het maatschappelijk nut en noodzaak van schalie-
gas. De geëigende methodiek om dat te doen is via een maatschappelijke kosten en 
batenanalyse (MKBA).  
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 dat de omvang van de cNRD te smal is in die zin dat niet alle milieuaspecten in voldoende 
mate of omvang (worst-case) worden onderzocht. 

 dat in de cNRD onvoldoende aandacht wordt besteed aan de gevolgen van proefboringen 
naar en winning van schaliegas:  
- op verkeersaantrekkende werking;  
- op de emissie van stikstof;  
- met betrekking tot cumulatieve effecten;  
- met betrekking tot trillingen; 
- met betrekking tot water. 

 dat er onvoldoende aandacht is voor o.a. natuuraspecten en ruimtelijke kwaliteit. Dit kan 
worden ondervangen door een zogenaamd Onderzoek Ruimtelijke Kwaliteit (ORK) uit te 
voeren. 

 dat in de cNRD geen aandacht is besteed aan een noodscenario met financiële zeker-
heidstelling. 

3. Conclusie 

Het Rijk heeft met de bekendmaking en het vrijgeven van de cNRD Plan-mer Structuurvisie 

Schaliegas groen licht gegeven om informatie te verzamelen ten behoeve van definitieve 

besluitvorming over proefboringen naar en winning van schaliegas. Na vaststelling van de 

definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-mer zal een Ontwerp-structuurvisie 

Schaliegas worden opgesteld en voor inspraak worden vrijgegeven. Ik zal u daarover en over 

andere relevante ontwikkelingen informeren.  

 

 

 

 

 

 


