
Actuele Motie Schaliegas  
 
De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op donderdag 17 oktober 
2013, 
 
Constaterende dat;  

• De minister van economische zaken op 26 augustus 2013 een presentatie heeft gegeven 
over het onderzoeksrapport van Witteveen+Bos naar de gevaren van schaliegasborin-
gen;  

• Het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toe-
staan;  

• Het ministerie van ELI de Commissie voor de Milieueffectrapportage nog advies laat uit-
brengen over het rapport van Witteveen+Bos, waarvan de uitkomsten eerst worden ge-
deeld met de Tweede Kamer  

• minister Kamp 13 oktober 2013 stelt dat er een gerede kans blijft dat er in de toekomst 
(proef)boringen in de Achterhoek gaan plaatsvinden 

• dat het aanboren van een nieuwe fossiele energiebron haaks staat op de ambitie die 
deze regio in het Akkoord van Groenlo heeft vastgelegd op het gebied van duurzame 
energie.  

 
Overwegende dat;  

• de winning van schalie- en steenkoolgas niet past in het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Oude IJsselstreek neergelegd in het Achterhoekse ‘Akkoord van Groenlo’; 

• de winning van schalie- en steenkoolgas haaks staat op bovengenoemde 
duurzaamheidsbeleid aangezien deze onconventionele gassen fossiele energie is, die 
als zodanig de omslag naar hernieuwbare energie kan frustreren; 

• de winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;  

• 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 veiligheidsri-
sico’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 opsporingsvergun-
ning);  

• het in het kader van het onderzoek van belang is dat het ministerie van ELI op de hoogte 
is van de standpunten van de gemeentes in de gebieden waarvoor een opsporingsver-
gunning is of wordt aangevraagd;  

• de Europese Commissie dit voorjaar een consultatie heeft gehouden over de wenselijk-
heid van schaliegaswinning in de EU en daarbij nadrukkelijk om de standpunten van lo-
kale overheden heeft gevraagd.  

 
Van mening dat;  

• de winning van schalie- en steenkoolgas dermate veel impact heeft dat dit een standpunt 
vanuit de raad vraagt en niet alleen vanuit het college.  

 
Verklaart 

• de gemeente Oude IJsselstreek schaliegasvrij zodat dat er geen (proef)boringen naar 
schalie- en steenkoolgas binnen de gemeente mogen plaatsvinden; 

• (proef)boringen op andere plaatsen in de Achterhoek onwenselijk.  

• dat (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de toekomst een onderwerp is waar 
de gemeenteraad over dient te beslissen en besluit daarmee expliciet dat besluitvorming 
geen collegebevoegdheid is.  

 



Verzoekt het college 

• om dit standpunt kenbaar te maken aan de andere Achterhoekse gemeenten, de provin-
cie Gelderland, de Tweede Kamer en de minister. 

 
 
Ondertekening: 
 
 


