
 
 

 Raadsmemo 

Datum:  11 november 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  R. Hazenkamp 

Onderwerp:  Manifest Schaliegas.  

 

1. Aanleiding 

Het Klimaatverbond Nederland en de gemeenten Noordoostpolder en Boxtel hebben een brief 

met bijlage “Manifest tegen (proef)boringen naar schaliegas in Nederland” (manifest) toege-

zonden aan o.a. gemeenten die zich hebben uitgesproken tegen (proef)boringen naar c.q. de 

winning van schaliegas (schaliegasvrij-verklaring). Het verzoek is gedaan om het Manifest te 

ondertekenen. 

In een eerdere raadsmemo is u de toezegging gedaan om ontwikkelingen in het dossier 

“schaliegas” nauwlettend te volgen en met uw raad te delen. Met dit raadsmemo informeer ik u 

over de laatste ontwikkelingen in het schaliegasdossier.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Uitvoering raadsmotie  

In de vergadering van uw raad van 5 november 2013 heeft u een motie aangenomen en de 

gemeente Hof van Twente, schaliegasvrij verklaard. Kortheidshalve wordt, voor wat betreft uw 

overwegingen, volstaan met een verwijzing naar de aangenomen motie.  

 

U verzoekt het college om: 

- Het besluit van de gemeenteraad te respecteren en geen enkele vorm van medewerking te 

verlenen aan de uitvoering van (proef)-boringen naar schaliegas is in de gemeente; 

- Het besluit van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de verantwoordelijke Minister en 

de Tweede Kamerfracties; 

- De gemeenteraad direct op de hoogte te stellen bij ontwikkelingen die dit onderwerp 

betreffen  
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Wij hebben tot voor kort op twee manieren uitvoering gegeven aan uw besluit door: 

- Uw besluit (schaliegasvrij verklaring) in januari 2014 schriftelijk onder de aandacht te 

brengen van Minister H. Kamp van Economische Zaken en de fracties in de Tweede 

Kamer. 

- Het indienen (3 juli 2014) van zienswijze op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau 

Plan-mer Structuurvisie schaliegas. Samengevat is daarbij aangegeven dat de winning van 

schaliegas belemmerend werkt voor een echte transitie op korte termijn naar een 

duurzame energievoorziening. Ook is aangegeven dat verwachte economische baten op 

korte termijn bij lange na niet opwegen tegen milieugevolgen en humane gevolgen zowel 

voor huidige als toekomstige generaties.  

 

Manifest Schaliegas 

Het manifest treft u als bijlage bij deze raadsmemo aan. Kern van het manifest is, kort gezegd, 

het maken van een vuist tegen de door het Kabinet ingeslagen weg naar schaliegasboringen. 

De oproep wordt gedaan o.a. aan de Staten-Generaal om heel Nederland schaliegasvrij te 

verklaren en een duurzame energietransitie tot 2050 mogelijk te maken. De oproep vindt 

volgens het Klimaatverbond Nederland en beide gemeenten de grondslag in het ontbreken van 

publiek draagvlak, veiligheidsvraagstukken en het ontbreken van een maatschappelijke 

discussie over nut en noodzaak en over kosten en baten. Insteek vanuit initiatiefnemers is om 

zoveel mogelijk handtekeningen onder het manifest te krijgen en dit aan te leveren bij het 

VNG. Tevens wordt gewerkt aan een rapportage, animatie waarbij gemeenten in beeld komen 

die het manifest hebben ondertekend.  

 

Met de ondertekening van het manifest heeft het College van burgemeester en wethouders 

verder uitvoering gegeven aan uw besluit van 5 november 2013.  

 

Besluiten Minister H. Kamp 
 

Moratorium 

Minister H. Kamp heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd dat het moratorium op 

schaliegasboringen in Nederland is verlengd tot begin 2016. Reden voor het uitstel is de grote 

hoeveelheid zienswijzen en reacties (2464 van burgers en bedrijven en 336 van overheden) op 

het concept Notitie reikwijdte en detailniveau en het door de Commissie voor de m.e.r. op 

9 september 2014 uitgebrachte advies. Het bureau Arcadis dat het Plan-mer uitvoert heeft 

meer tijd nodig om het onderzoek zorgvuldig af te ronden. Het betekent dat besluitvorming 

over de Structuurvisie schaliegas pas eind 2015 plaatsvindt.  

 

Opsporingsvergunningen  

De minister heeft tevens besloten om de verlengingsaanvragen van: 

- Hezagon Energy (11 december 2013) voor haar opsporingsvergunning voor het gebied 

Peel, en  

- Cuadrilla Brabant (8 september 2014) voor haar opsporingsvergunning in Noord-Brabant, 

aan te houden totdat hij – na afronding van de structuurvisie – op de aanvragen heeft beslist. 

Met het aanhouden van de verzoeken wordt voorkomen dat de vergunningen vervallen en 

derden eventueel aanspraak kunnen naken op het vergunde gebied van Hezagon, Cuadrilla. 

 

Reactienota zienswijzen  

De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Plan-mer is op 7 oktober 2014 

vastgesteld. Op 7 oktober 2014 heeft Minister H. Kamp een reactienota naar de Tweede 

Kamer gestuurd. De minister geeft daarin aan hoe hij het Plan-mer naar schaliegas wil gaan 

uitvoeren. Het Rijk leunt in zeer belangrijke mate op het advies van de Commissie MER. Uit de 

reactienota wordt echter niet goed duidelijk welke delen van het advies van de Commissie voor 

de m.e.r. wel en welke niet worden overgenomen.  
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Hieronder zijn enkele bevindingen weergegeven van koepelorganisaties over  de reactienota 

van de minister: 

- Op de ontvangen zienswijzen wordt nauwelijks ingegaan. 

- Het Rijk wenst geen maatschappelijk debat over nut en noodzaak van schaliegas; 

alternatieven voor schaliegas worden niet in de Plan-mer opgenomen; de energietransitie 

krijgt in de Plan-mer geen plek. 

- Het advies van de Commissie voor de m.e.r. om goede referentiescenario’s zonder 

schaliegas af te zetten tegen scenario’s van minimale schaliegaswinning en maximale 

schaliegaswinning, wordt niet overgenomen. 

- Het Rijk besteedt aan belangrijke thema’s als waterkeringen, overstromingsgevoelige 

gebieden, aardkundige waarden, cultureel erfgoed, gezondheid, verkeer en emissie, geen 

aandacht. 

- Het Rijk gaat niet in op vele zienswijzen over het stedelijk gebied. 

- De relatie met de in ontwikkeling zijnde Structuurvisie Ondergrond (STRONG) is 

onvoldoende helder. De Commissie voor de m.e.r. adviseert duidelijk dat in de Plan-mer 

Schaliegas al moet worden aangegeven welk ondergronds gebruik beïnvloed kan worden 

door opsporing en winning van schaliegas. De commissie voor de m.e.r. geeft tevens aan 

dat de integrale afweging over de activiteiten in de bodem dient plaats te vinden in 

STRONG (structuurvisie ondergrond). Uit de reactienota blijkt niet dat de minister dat 

overneemt.  

 

Nadere informatie over de inspraakreactie, wijze van behandeling en correspondentie met 

onder andere de Tweede Kamer is te vinden via de website www.bureau-energieprojecten.nl  

3. Conclusie 

De grote hoeveelheid inspraakreacties op de notitie reikwijdte en detailniveau Plan-mer 

Structuurvisie schaliegas toont de grote maatschappelijke onrust. De besluiten van de minister 

laten zien dat sprake is van uitstel; echter van afstel is nog geen sprake. Ik zeg u dat wij de 

ontwikkelingen (b.v. ter inzage legging van komende stukken ,b.v. ontwerp-structuurvisie 

schaliegas en Mileueffectrapport kritisch zullen beoordelen en u blijvend te informeren als 

ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

 

 

 

http://www.bureau-energieprojecten.nl/

