
   
 

Motie Schaliegas 

 

De raad van de gemeente Woerden, bijeen op 28 februari 2013, 
 
Constaterende dat: 
1. het bedrijf BNK een aanvraag heeft gedaan voor een opsporingsvergunning voor 

koolwaterstoffen (schaliegas) bij het ministerie van ELI; 
2. uit de vergunningaanvraag blijkt dat BNK van plan is om in Woerdens grondgebied te boren 

naar schaliegas; 
3. schaliegas een fossiele brandstof is, waarvoor bij de winning chemicaliën in de bodem 

worden gebracht; 
4. het ministerie van ELI heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de wenselijkheid van 

het winnen van schaliegas in Nederland; 
5. namens de in de omgevingsdienst deelnemende gemeenten een brief naar het ministerie 

van ELI is gestuurd waarin zorgen worden geuit over de mogelijke schaliegasboringen;  
 
Overwegende dat: 
1. een toename van het aanbod fossiele brandstoffen betekent dat de ontwikkeling van 

duurzame energie zoals zonne- en windenergie, vertraging kan oplopen of zelfs tot stilstand 
kan komen; 

2. de overgang naar niet-fossiele brandstoffen noodzakelijk is voor een duurzaam leefbare 
wereld; 

3. De chemicaliën die bij de winning in de bodem worden gebracht, ernstige effecten kunnen 
hebben voor het grondwater, en er ook veiligheidsrisico’s zijn (bodemverzakking); 

4. de Europese Commissie een consultatie houdt inzake de wenselijkheid van het toestaan 
van schaliegaswinning in de EU, en daarbij nadrukkelijk vraagt om de standpunten van 
lokale overheden; 

 
Spreekt uit dat: 
1. de winning van schaliegas in Nederland ongewenst is; 
2. de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 

 
Verzoekt: 
het college van Burgemeester en Wethouders om  
1. inbreng te leveren aan de consultatie van de Europese Commissie, in lijn met de uitspraak 

in deze motie, en gemeenten en waterbeheerders op te roepen dat ook te doen; 
2. deze motie (daarom) kenbaar te maken aan de gemeenten en waterbeheerders  in het 

gebied dat voorwerp is van de vergunningaanvraag; 
3. deze motie kenbaar te maken aan de Tweede Kamer, het Ministerie van ELI, de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten en het Comité van de Regio's; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
D66, H.J. Hoogeveen        
Progressief Woerden,  Q.J. Tersteeg      

 


