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Motie 
Tijdens de vergadering van de raad van de gemeente Someren, in vergade
ring bijeen op woensdag 27 november 2013, dient de PvdA fractie de 
navolgende motie in. 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Someren; 

Constaterende dat 

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

- Het ministerie van Economische Zaken 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 een duurzame 

samenleving; 
- Het vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om 

klimaatverandering, aantasting van landschap. 
- De winning van schaliegas de leefbaarheid en een spoedige transitie naar 

duurzame energie in de weg staat; 
- 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); 

- 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. 

- dat er nu geen (proefboringen naar schalie- en steenkoolgas in de 
gemeente Someren mogen plaatsvinden en vindt (proefboringen op 
andere plaatsen onwenselijk; 

Verzoekt het college 

- dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de provincie, de 
Tweede Kamer en de Minister van Economische Zaken en de Europese 
Commissie; 

- het provinciebestuur op te roepen schaliegasboringen met de haar ten 
dienste staande middelen tegen te gaan zolang op onder meer de 
bovenstaande punten geen duidelijkheid over de volledige veiligheid en 
schadeloosheid bestaat; 

- te verklaren dat hiermee (proefboringen naar schalie- en steenkoolgas in 
de toekomst een onderwerp is waar de gemeenteraad over dient te beslis
sen en daarmee expliciet te verklaren dat besluitvorming geen college
bevoegdheid is. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Someren, 27 november 2013 
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