
 

 

 

 

 

 

Fractie: VVD 

Naam: W. Keur 

Onderwerp: Wetenschappelijk onderzoek Schaliegas 

Datum indiening vragen: 23 november 2015 

 

 

Inleiding/aanleiding: 

Tweet van Burgemeester Van der Werff.  

 

Vragen: 

 

1. op twitter is te lezen dat burgemeester vd Werff ook tegen wetenschappelijk 

onderzoek is aangaande schaliegas. Klopt dat? Zo ja, waarom? 

Antwoord:  

Ja, dat klopt. De gemeenteraad heeft in 2013 een motie aangenomen 

tegen schaliegas. Op het VNG congres in 2015 heeft, op initiatief van 

Noordoostpolder en Boxtel, meer dan 73 % van de gemeenten zich tegen 

schaliegas uitgesproken. Het getuigt niet van werkelijk democratisch 

besef om, in afwijking daarvan, door te gaan met de voorbereidingen om 

te komen tot schaliegaswining. De minister geeft aan dat hij het veld wil 

betrekken bij de besluitvorming, maar gaat intussen, via de Energienota, 

onverdroten door met de voorbereiding.  

 

2. Is het de burgemeester bekend dat Minister Kamp per 10 juli alle vergunningen 

heeft ingetrokken en elke koppeling naar winning van de baan is door 

commerciële bedrijven? 

Antwoord:  

Ja, dat is bekend. Commerciële winning is weliswaar tot 2020 uitgesloten, 

maar dat is het na 2020 zeer zeker niet.   

 

3. Vindt u ook dat een wetenschappelijk onderzoeksprogramma een essentieel 

verschil is met de aanvankelijke proefboringen? Zo ja, waarom en zo nee, 

waarom? 

Antwoord:  

Er is één verschil: De wetenschappelijke proefboring hoeft, bij succes, 

niet per definitie te worden omgezet in definitieve winning. Het is echter 

ook niet uitgesloten. 

 

4. Vindt u het ook belangrijk om grote, complexe maatschappelijke 

vraagstukken wetenschappelijk te onderbouwen om onze democratie optimaal te 

laten functioneren? Zo ja, waarom in dit geval niet? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord:  

Zie de beantwoording in vraag 1.  

 

5. Zou u aan kunnen geven welke vraagstukken in de toekomst wel of niet in 

aanmerking komen voor wetenschappelijk onderzoek alvorens tot besluitvorming 

te komen op basis van de feiten ipv emotie danwel angst? 

Antwoord:  

De essentiële vraag is niet wat we kunnen, maar wat we willen. Op dat 

laatste zal alle energie en financiering gericht moeten zijn. Het is 



onontkoombaar dat we ons de komende tijd optimaal richten op 

onderzoek naar- en bevordering van duurzame energie. 
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