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Motie van afkeuring schaliegas en steenkoolgas
De Gemeenteraad van Hengelo, in vergadering bijeen op 5 november 2013,
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Constaterende dat:
• Het Kabinet op basis van het onderzoeksrapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos naar
de gevaren van schaliegasboringen overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in
Nederland toe te staan;
• Het Kabinet vindt dat er proefboringen nodig zijn om de potentiële betekenis van schaliegas
voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen;
•
Het Kabinet het besluit tot al dan niet uitvoeren van proefboringen naar schaliegas met
anderhalfjaar heeft uitgesteld;
•
Het Kabinet als voorbereiding op dit besluit eerst een onderzoek laat uitvoeren naar alle
locaties in Nederland waar proefboringen kunnen plaatsvinden;
•
De ondergrond van Twente steenkoolgas bevat;
•
De Rijksoverheid al meerdere opsporingsvergunningen heeft afgegeven, die ook voorzien in
proefboringen, waaronder 3.700 vierkante kilometer in de Achterhoek;
•
De Provinciale Staten van Overijssel op 18 september 2013 zich solidair verklaart heeft met
gemeenten en provincies die zich verzetten tegen de winning van schaliegas en
steenkoolgas.
Overwegende dat:
• De winning van schalie- en steenkoolgas
> niet past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Hengelo;
> de overgang naar duurzame energie vertraagt;
> het landschap en de leefbaarheid aantast.
• De winning van schalie- en steenkoolgas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;
• Een proefboring naar en eventuele winning van schalie- en steenkoolgas 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 voorgenomen onderzoek naar locaties van belang is dat het
ministerie van economische zaken 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.
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Spreekt uit:
•
De gemeente Hengelo op grond van huidige inzichten in de risico's en gevolgen van schalieen steenkoolgaswinning uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente.

Draagt het college op:
•

Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Hengelo 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 Provincie Overijssel, de Tweede
Kamer, het Kabinet en de Europese Commissie vóór zij overgaan tot enige besluitvorming
aangaande schaliegas en steenkoolgas.

En gaat over tot de orde van de dag.
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