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Begeleidingsbriefje 

I I Op uw verzoek 

I I Volgens afspraak 

0 Ter behandeling/afdoening 

r~l Met dank retour 

1 I Om advies 

EK] Ter kennisneming 

dl Gelieve in te vullen, te ondertekenen en daarna te retourneren 

I I Anders, namelijk 

Met vriendelijke groet, 
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. - G R O E N 
ZIN IN DE 10F:KOMST 

doetinchem 

M o t i e S c h a l i e g a s 

De raad van de gemeente Doetinchem, in vergadering bijeen op donderdag 3 I oktober 2013; 

constaterende dat: 

• het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan 
toestaan; 

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

• 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 Doetinchem 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 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 ELI op de 
hoogte is van de standpunten van de gemeentes in de gebieden waarvoor een 
opsporingsvergunning is of wordt 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; 

van mening zijnde 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. 

(Z.O.Z.) 



verklaart: 

• de gemeente Doetinchem schaliegasvrij, zodat er geen (proefboringen naar 
schalie- en steenkooigas binnen de gemeente mogen plaatsvinden; 

• dat (proefboringen op andere plaatsen in de Achterhoek onwenselijk zijn; 
• dat (proefboringen naar schalie- en steenkooigas in de toekomst een onderwerp 

is waar de gemeenteraad over dient te beslissen; 

draagt het college op: 

• het standpunt van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de andere Achterhoekse 
gemeenten, de provincie Gelderland, de Tweede Kamer en de minister; 

• eventueel toekomstige besluitvorming over (proefboringen naar schalie- en 
steenkooigas voor te leggen aan de gemeenteraad; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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