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Geachte heer, mevrouw, 

Afgelopen maandag heeft minister Kamp aangekondigd de weg vrij te willen maken voor 
schaliegaswinning in Nederland. Milieudefensie en Stichting Schaliegasvrij Nederland vinden dit 
een onverstandig besluit. De risico's van schaliegasboringen zijn groot en de exploitatie van 
onconventionele fossiele brandstoffen als schaliegas, schalieolie en steenkoolgas zal de transitie 
naar een schone en duurzame energievoorziening vertragen. Ook wetenschappers, 
waterleidingbedrijven en bierbrouwers hebben zich uitgesproken tegen schaliegasboringen in de 
Nederlandse bodem. 

Schaliegas is aardgas dat zit opgesloten in schaliegesteente zeer diep in de grond. Doordat het 
gas in de poriën van het gesteente zit, is het niet gemakkelijk om het uit de bodem te winnen. Om 
het gas vrij te laten komen uit het gesteente worden technieken als horizontaal boren en tracking 
gebruikt. Fracking is het onder hoge druk injecteren van water vermengd met zand en chemicaliën 
in de aardlaag. Hierdoor breekt het gesteente en kan het gas vrijkomen. 

Dit fracken is niet zonder risico. Door het fracken van ondergronds gesteente en het in de 
ondergrond pompen van de grote hoeveelheden water kunnen aardbevingen ontstaan en het 
risico op besmetting van drinkwaterlagen met aardgas en chemicaliën is niet uit te sluiten. Door de 
beperkte ervaring met onconventionele fossiele brandstofwinning wereldwijd en het ontbreken van 
voldoende informatie en onderzoek zijn de gevolgen op lange termijn niet te overzien. Ook zijn 
voor de winning van schaliegas vele boorlocaties nodig en moet infrastructuur worden aangepast 
voor de aan- en afvoer van onder andere grote hoeveelheden boorvloeistof en chemicaliën. 

Ook onder uw gemeente bevindt zich schaliegas. Onderaan deze brief vindt u de links naar 
kaarten waarop u kunt zien in welke gebieden in Nederland schaliegas in de bodem zit en voor 
welke gebieden al concessies zijn afgegeven aan gasbedrijven om schaliegas op te sporen. 

Veel Nederlandse gemeenten en de provincie Flevoland en Gelderland hebben vanwege de 
risico's van schaliegasboringen en de impact op de ruimtelijke ordening te kennen te gegeven niet 
te zullen meewerken aan de winning van schaliegas. Wellicht heeft u ook gehoord van de 
protesten in Brabant, Flevoland en Gelderland tegen proefboringen, waar al 
exploratievergunningen voor schaliegas en steenkoolgas waren verstrekt. Door verzet van burgers 
in de gemeente Boxtel is de schaliegaswinning door het Britse bedrijf Cuadrilla voorlopig van de 
baan. 



Wij roepen u op ook in uw gemeente een duidelijk standpunt in te nemen en uw gemeente 
schaliegasvrij te verklaren. Wellicht heeft uw gemeente de doelstelling om klimaatneutraal te 
worden. In dat geval is het goed om u te realiseren de winning van onconventioneel gas 
belastender is voor het klimaat dan normale gaswinning. Mocht u meer informatie nodig hebben 
over de risico's van winning van schaliegas en de mogelijkheden die een gemeente heeft om 
boringen op uw gemeentegrond te verbieden, dan zijn wij graag bereid te helpen. 

Met vriendelijke groet. 
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Vicevoorzitter 
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Meer informatie: 
Over Schaliegasvrij Nederland: https://www.schalieqasvrii.nl/  
Over Milieudefensie: http://www.milieudefensie.nl/schalieqas  
Factsheet schaliegas: http://bit.lv/13YB06a  
Factsheet schaliegasvrije gemeenten: http://bit.lv/13F2s3T 
Studie schaliegas en de juridische mogelijkheden van gemeenten: http://bit.lv/laZSXKq 
Brief van 55 hoogleraren: http://bit.lv/15uVCsx 
Kaarten: 

- Concessies en schaliegasvrije gemeenten: http://bit.lv/19MwlOs 
- Schaliegas- en steenkoolgasvoorkomens in Nederland: http://bit.lv/13YBmEZ 


