
 
 

 Raadsmemo 

Datum:  29 oktober 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  R. Hazenkamp 

Onderwerp:  Steenkoolgas en schaliegas 

 

1. Aanleiding 

In het vragen halfuur van de vergadering van de raad van 2 juli 2013 zijn vragen gesteld over 

schaliegas. Ik heb u toegezegd dat ik u nader informeer over schalie- en steenkoolgas 

(onconventioneel gas). Met dit raadsmemo geef ik invulling aan mijn toezegging.  

2. Inhoudelijke mededeling 

 
Relatie met beleid 

Op dit moment heeft de gemeente nog geen formeel standpunt ingenomen over voor- of 

tegenstander van de inzet van onconventioneel gas uit ondergrondse gesteentelagen (schalie- 

of steenkoollagen). Conventioneel gas (zoals dat gewonnen wordt in bijv. Groningen) zit in 

poreus gesteente en is daardoor veel eenvoudiger te winnen.  

 

Milieubeleidsplan  

Het milieubeleidsplan besteedt wel aandacht aan klimaat en energie. Eén van de ambities, 

doelstellingen is in onderstaand kader opgenomen.  

 

Hof van Twente heeft de ambitie om de inzet van eindige fossiele brandstoffen te verminderen, 

de inzet van de oneindige en hernieuwbare bronnen van energie en grondstoffen te vergroten 

en de uitstoot van kooldioxide te verkleinen. Het gaat hierbij om concrete projectrealisatie op 

lokaal en/of regionaal niveau. De basis is daarvoor gelegd in het door de gemeenteraad op 

voordracht van de raadswerkgroep duurzaamheid, vastgestelde projectvoorstel duurzaamheid. 

Hof van Twente staat positief tegenover de opwekking en het gebruik van hernieuwbare 

energie.  

 

Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid (MUD) 

In het MUD staat dat de gemeente niet inzet op winning van onconventionele vormen van gas. 

Dit betekent dat wat ons betreft duurzame energiebesparing en –opwekking prioriteit heeft. Dit 

is geheel in lijn met de rode draad in het MUD en in het Milieubeleidsplan.  
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Begrippen 
Steenkoolgas en schaliegas1 zijn onconventionele vormen van gas die uit gesteente worden 
gewonnen en de laatste jaren volop in de belangstelling staan. Deze onconventionele gassen 
zijn vaak aanwezig in relatief ondiepe gesteenten en moeilijker winbaar dan het conventionele 
gas. Het zit als het ware vast in het gesteente. Schalie (of kleisteen) is gesteente rijk aan 
organisch materiaal. Door druk en hitte kan gas en olie ontstaan.  
 

Locaties  

Onder de gemeente Hof van Twente bevindt zich ook onconventioneel gas in de vorm van 

steenkool/schaliegas. Dit geldt overigens voor een groot gedeelte van Overijssel en 

Gelderland. Volgens kaartmateriaal (onderzoekrapport van TNO en Vitens) zou in een groot 

deel van Nederland geboord kunnen worden naar onconventioneel gas.  

Vitens vreest voor behoud van schone drinkwaterwinlocaties. Een kwart van de 

waterwingebieden, waaronder ook de gebieden „Herikerberg‟ en „Goor‟ liggen in een gebied 

waar zich mogelijk schalie/steenkoolgas bevindt. 

 

Procedés  

Om onconventionele gassen te winnen worden verticale boringen uitgevoerd. Deze boringen 

worden vervolgens horizontaal voortgezet. Opgesloten gas wordt “gewonnen” door gesteente 

onder hoge druk bloot te stellen aan water, zand en chemicaliën („fracken‟ genoemd). De mix 

van water en chemicaliën met daarin onder meer zware metalen en van natura aanwezige 

radioactieve middelen wordt opgepompt en worden getransporteerd naar een 

verwerkingslocatie. Hierbij komt chemisch afval vrij.  

In het eerste jaar van productie wordt ongeveer de helft (50%) van het winbare gas gewonnen. 

Na 4 tot 10 jaren stopt de winning. Ter vergelijking: Bij conventionele gaswinning wordt ca. 

70% van het gas uit de grond gehaald, terwijl dit bij schaliegas ongeveer 10% is.  

 
Milieuaspecten 
De milieugevolgen van boringen naar en winning van gas zijn, blijkend uit de verschillende 

onderzoeksrapporten van adviesbureaus, niet eenduidig. Risico‟s die worden genoemd zijn 

onder andere: 

 Aardbevingen door bodemdaling als gevolg van gaswinning; 

 Verontreiniging van locaties voor drinkwaterwinning; 

 Vrijkomen van broeikasgassen, etc. 

 Ontstaan van chemische afvalstoffen. 

 

Tegenstanders van onconventioneel gas wijzen er onder andere op dat winning hiervan een 

rem zou betekenen op de ontwikkeling van schone en nieuwe energiebronnen. 

 

In juni 2011 verscheen een rapport van het Directoraat Generaal van Interne zaken van het 

Europees Parlement getiteld: “ De impact van schaliegas en schalieolie winning op het milieu 

en menselijke gezondheid”.  

In september 2012 hebben de Energiecommissie en de Milieucommissie van het Europees 

Parlement in niet-bindende resoluties uitgesproken dat EU-landen die bezig zijn met 

schaliegas- en –olie te exploreren, dit dienen te bewaken met “robuuste regelgeving”, en met 

die exploitatie “voorzichtig” zouden moeten zijn in afwachting van een nu lopende grondige 

analyse van bestaande EU-regels over onconventionele winning van fossiele brandstoffen. 

 

 

 

 

                                                
1
 Schalie (of kleisteen) is een gesteente dat rijk kan zijn aan organisch materiaal. Door druk en hoge temperatuur kunnen olie en 

gas ontstaan uit dit gesteente. Als de koolwaterstoffen die in deze schalie ontstaan niet ontsnappen naar een reservoirgesteente, 

maar samengeperst in de schalie blijven zitten, spreekt men van schaliegas. Iets vergelijkbaars is steenkoolgas, waar 

gasvormige koolwaterstoffen als gassen in de steenkoolbedden aanwezig kunnen zijn.  
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Maatschappelijk belang 
Met het afnemen van de reserves van „conventioneel gas‟ is de energiemarkt naarstig op zoek 
naar alternatieven. Er wordt in Nederland nog geen schaliegas gewonnen. Wel zijn er 
meerdere locaties in beeld waarvoor verzoeken bij de minister (EZ) zijn gedaan om 
proefboringen te mogen doen (Boxtel, Haaren). Ook zijn er opsporingsvergunningen verleend 
(Noordoost Polder en Noord Brabant). 
 
De Nederlandse Energieraad onderkent de geschetste ontwikkelingen en het mogelijke belang 
van onconventioneel gas voor Nederland. Op rijksniveau spelen in Nederland vooral het 
Ministerie van Economische Zaken en de overheidsNV Energie Beheer Nederland een 
belangrijke rol. De Rijksoverheid acht „onconventioneel gas‟ van groot economisch belang voor 
Nederland.  
 
In Nederland hebben milieugroepen en kritische burgers maar ook provincies, waterschappen 
en gemeenten twijfels over de veiligheid en mogelijke (milieu)effecten van de winning van 
schalie- en steenkoolgas.  
 
Juridisch kader 

Mijnbouwwet  

Het opsporen en het winnen van schalie- en steenkoolgas valt onder van de Mijnbouwwet. Dat 

betekent dat voor de opsporing en winning van schaliegas een opsporings- respectievelijk 

winningsvergunning van de minister van Economische Zaken vereist is. Het Staatstoezicht op 

de Mijnen (Sodm) adviseert en controleert. 

 

Economische zaken is niet het bevoegd gezag: 

 Als er sprake is van (tijdelijke) werkzaamheden en er bestaat nog geen inrichting.  

 Als het om (tijdelijke) werkzaamheden gaat van een inrichting die niet in hoofdzaak 

mijnbouw betreft.  

 Als het gaat om een activiteit die geen mijnbouwwerk is, of een inrichting die niet in 

hoofdzaak een mijnbouwwerk is.  

 

De Mijnbouwwet richt zich vooral op het veilig boren en winnen van delfstoffen, een planmatig 

beheer ervan en het voorkomen dan wel beperken van schade ten gevolge van 

bodembewegingen.  

 

In het proces naar gaswinning zijn drie stappen te onderscheiden: 

 

1. Opsporingsvergunning (concessie) 

Een opsporingsvergunning is een marktordeningsvergunning die een onderneming het 

alleenrecht geeft om binnen een bepaald gebied (dit kan een zeer groot gebied betreffen) en 

binnen een bepaalde periode (doorgaans drie jaar) tot opsporing over te gaan c.q. één of meer 

proefboringen uit te voeren.  
 
2. Proefboring (exploratieboring) 

Een proefboring heeft als doel vast te stellen of in een gebied in de ondergrond gas aanwezig 

en of het zinvol is om dit te gaan winnen. Dit dient de concessiehouder aan te vragen bij het 

Staatstoezicht op de Mijnen. Een locatie waar een proefboring is gedaan kan later 

„omgebouwd‟ worden naar een locatie voor winning. 

 

Proefboringen kosten naar schatting rond de € 10 miljoen per boring. Als reserves zijn 

aangetoond kan binnen 10 jaar tijd de productie starten. 
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 Voorbeeld boortoren 

 

3. Winningsvergunning 

Een winningsvergunning verleent het alleenrecht om in een bepaald gebied te winnen. Zou de 

minister een vergunning verlenen voor schalie- of steenkoolgaswinning, dan dient de 

vergunninghouder voorafgaand aan daadwerkelijke winning nog een winningsplan op te 

stellen. Hierin worden onder meer de wijze en duur van winning beschreven en de 

maatregelen die getroffen worden ter voorkoming van schade door bodembeweging. Het 

winningsplan moet goedgekeurd worden door de minister. Daarbij wordt advies ingewonnen 

van de technische commissie bodembeweging en – desgewenst – van de Mijnraad. 

 

Wabo en Wro 

Proefboring 

Naast eisen vanuit de Mijnbouwwet gelden ook regels vanuit de Wabo (Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht) en de Wro (Wet ruimtelijke ordening). In de Wabo zijn artikelen 

opgenomen die bepalen dat het bevoegd gezag onder meer de bestaande toestand van het 

milieu en de gevolgen van mijnbouwwerken voor het milieu dient te betrekken bij de beslissing 

op de aanvraag voor een omgevingsvergunning ten behoeve van het oprichten en in werking 

hebben van mijnbouwwerken.  

Het Ministerie van EZ is het bevoegde gezag voor de melding in het kader van het Besluit 

algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) voor tijdelijke werkzaamheden (bijvoorbeeld een 

(exploratie)boring of onderhoud aan installaties). Meldingen in het kader van het Barmm vallen 

niet onder de Wabo. Voor de tijdelijke werkzaamheden(zoals booractiviteiten) is geen 

omgevingsvergunning vereist.  

Wanneer naast de melding in het kader van het Barmm een omgevingsvergunning voor de 

niet-milieuaspecten is vereist, dan is een andere instantie bevoegd gezag (bijvoorbeeld het 

bouwen van een putkelder of het handelen in strijd met het bestemmingsplan). Te plegen 

ingrepen op het maaiveld zijn dusdanig permanent dat het bestemmingsplan moet worden 

aangepast, dan wel dat een omgevingsvergunning nodig is op grond waarvan afwijking van het 

bestemmingsplan gebouwd/aangelegd kan worden. Het vaststellen van een herziening van het 

bestemmingsplan en het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het geldende 

bestemmingsplan zijn in principe de bevoegdheden van de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcellus_Shale_Gas_Drilling_Tower_1_crop.jpg
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Samenvattend: 
- Voor een proefboring is aanpassing of afwijking van een gemeentelijk bestemmingsplan 

nodig. 
- Als de gemeente dit weigert dan kan het Rijk dit zelf doen en de benodigde 

omgevingsvergunning afgeven. 
- Een proefboring kan dus niet tegen worden gehouden door de gemeente (wel enigszins 

vertraagd). 
- Een proefboring kan niet worden tegengehouden via de provinciale verordening, maar 

met een verbod op het realiseren van locaties voor de winning van schaliegas kan wel 
een statement gemaakt worden en de regeling vormt een basis voor het indienen van 
zienswijzen. 

 

Winningsvergunning 

Als sprake is van het oprichten en in werking hebben van een inrichting in hoofdzaak gericht 

op mijnbouw (bijv. winning van aardgas), dan is EZ het bevoegd gezag voor het afgeven van 

een omgevingsvergunning voor alle betreffende activiteiten die onder de Wabo vallen.  

 

Rijksinpassingsplan 

Wanneer een gemeente weigert om het bestemmingsplan aan te passen dan wel een 

omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan af te geven, dan heeft het Rijk de 

bevoegdheid om dit zelf te doen. Het Rijk kan een (rijks)inpassingsplan maken en vervolgens 

de benodigde omgevingsvergunning afgeven. Dit Rijksinpassingsplan zet niet alleen de 

bevoegdheid van de raad om het bestemmingsplan vast te stellen opzij, maar ook de 

instructies die de provincie in haar omgevingsverordening geeft voor bestemmingen van de 

betreffende locatie. De instructies in de omgevingsverordening kunnen zich alleen richten op 

de gemeenteraad. Het Rijk is daaraan niet gebonden.  

 
Laatste ontwikkelingen 

Structuurvisie en Mer-procedure 

Het Kabinet heeft besloten, mede naar aanleiding van een advies van de Commissie voor de 

m.e.r., om eerst nader onderzoek (in de vorm van een structuurvisie en plan-Mer) laten 

verrichten welke locaties in het land het meest geëigend zijn voor eventuele proefboringen.  

Op die manier wil het Kabinet zich een oordeel kunnen vormen en komen enkel locaties in 

beeld waarvan vooraf bekend is dat de eventuele winning het meest kansrijk is en waar de 

gevolgen voor natuur, mens en milieu het beste kunnen worden geborgd.  

 

De verwachting is dat dit onderzoek ongeveer 1,5 jaar duurt. Pas daarna worden aanvragen 

voor opsporingsvergunningen weer in behandeling genomen. Voor gebieden waarvoor al een 

opsporingsvergunning is verleend worden met initiatiefnemers afspraken gemaakt dat zij geen 

stappen zetten voordat de structuurvisie en plan-Mer duidelijkheid heeft gegeven over de 

meest geschikte locaties voor proefboringen. Zowel tijdens de voorbereiding, als bij de 

uitvoering en na afronding van de structuurvisie/plan-MER is inspraak en overleg mogelijk. 

Lokale bestuurders en inwoners zullen, naar verwachting, hierbij worden betrokken, net als 

de Commissie m.e.r. en eventuele andere belanghebbenden. Ook na het opstellen van de 

structuurvisie/plan-MER en de daarop volgende keuze voor de meest geschikte locaties, blijft 

gelden dat uiteindelijk locatie specifieke vergunningen en instemmingen zullen moeten 

worden verkregen. Ook daarbij is ruime gelegenheid voor inspraak en overleg. 

 

Provincie Overijssel 

De provincie Overijssel heeft zich schaliegasvrij verklaard. Winning van schaliegas verdraagt 

zich volgens de provincie niet met uitgangspunten van de provinciale omgevingsvisie over 

bijvoorbeeld inzet op hernieuwbare energie en vermindering van gebruik van fossiele 

brandstoffen. 

 

Gemeenten 

Naast de provincie Overijssel (en Gelderland en Noord-Brabant) verklaren zich steeds meer 

gemeenten „schaliegasvrij‟. 
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3. Conclusie 

Schalie- en steenkoolgas zijn een complex dossier. De pas op de plaats die de minister heeft 

gemaakt om eerst een structuurvisie en plan-Mer te laten opstellen met brede consultatieronde 

doet recht aan de mogelijke impact die boringen naar en winning van onconventioneel gas met 

zich mee kan brengen. Ontwikkelingen in dit dossier zullen nauwlettend worden gevolgd en 

met uw raad worden gedeeld en besproken. 


