
Karei Leurs 

Van: Voorpostel, Anne <A.Voorpostel@noaberkracht.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 januari 2014 17:12 
Onderwerp: motie winning van schalie- en steenkoolgas 
Bijlagen: 16-12-2013 motie schaliegas.pdf 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad van Tubbergen unaniem een motie aangenomen over de winning 
van schalie- en steenkoolgas. De motie is bijgevoegd. U wordt vriendelijk verzocht deze motie ter informatie door 
te sturen naar uw gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

A.M.B. (Anne) Voorpostel 

Aanwezig op maandag en dinsdag | tel: 0546 628016 
Beleidsmedewerker milieu | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. 
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht. 
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MOTIE VAN PvdA Fractie Ontvangen: 12 december 2013 

Motie nr.2013-teKolsté 

Onderwerp: Winning van schalie- en steenkoolgas 

De Raad, in vergadering bijeen op 16 december 2013 

Constaterende dat: 
De minister van economische zaken op 26 augustus 2013 een presentatie heeft gegeven over 
het onderzoeksrapport naar de gevaren van schaliegasboringen; 
• Het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan; 
• Het ministerie van ELI heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het 

winnen van schaliegas in Nederland. 

Overwegende dat: 
• De winning van schalie- en steenkoolgas niet past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 

Tubbergen; 
• De winning van schalie- en steenkoolgas haaks staat op bovengenoemde Energiestrategie 

aangezien het mogelijk maken van schalie- en steenkoolgasboringen een hindernis vormt 
voor een spoedige transitie naar duurzame energie en het landschap en de leefbaarheid aantast; 

• De winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden; 
• Een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico's met zich meebrengt, 

bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht; 
• De chemicaliën die bij huidige methoden van winning in de bodem worden gebracht, mogelijk 

ernstige effecten kunnen hebben voor het grondwater en er ook veiligheidsrisico's zijn zoals 
bodemverzakking; 

• De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig 
kan zijn voor een eventuele proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergunning): ^ ^ 

• Het in het kader van het onderzoek van belang is dat het ministerie van EËT op de hoogte is ^ ' 
van de standpunten van de gemeentes in de gebieden waarvoor een opsporingsvergunning is 
aangevraagd; 

• De Europese Commissie dit voorjaar een consultatie heeft gehouden over de wenselijkheid 
van schaliegaswinning in de EU en daarbij nadrukkelijk om de standpunten van lokale overheden 
heeft gevraagd. 

Draagt het college van burgemeester en wethouders op: O u ^ r w ^ 
• De gemeente Tubbergen uit te roepen tot schalie- en steenkoolga^rije gemeente; 
• Bij initiatieven tot (proefboringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Tubbergen alle 
• mogelijke politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van 

schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 
• Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese 

Commissie en het Ministerie van EEt. Gcor\öt-v\if*^»€ Ytob&^ 



En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekeningp& naam: 
Namens delWctié PvdA. CDA 

\J . ÜÊUU 
Motle-.korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken 
Wijze van Indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 
worden ingediend (art. 34 Reglement van orde). 


