MOTIE
Onderwerp: voorgenomen (proef)boringen naar schaliegas
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25-03-2013;
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. Het ministerie van EL&I in 2010 een concessie aan Cuadrilla Resources BV heeft
afgegeven voor het opsporen van koolwaterstoffen in de gemeente Noordoostpolder
middels het houden van proefboringen naar schaliegas en/of steenkoolgas;
2. Eventuele proefboringen en winning van schaliegas en/of steenkoolgas plaatsvindt
door middel van een omstreden techniek genaamd 'fracking';
3. er een toename van zwaar vrachtverkeer en tankwagens op de polderwegen zal
plaatsvinden;
4. het open landschap rond de dorpen wordt aangetast door het plaatsen van veel
boortorens;
5. door tijdelijke affakkeling de bewoners overlast zullen ondervinden
6. het risico bestaat op:
a. vervuiling van grondwater door methaanlekken;
b. verontreiniging van bodem en grondwater door het lekken van de frackvloeistof;
c. bodemtrilling en aardbevingen door fracking;
7. Schalie- en steenkoolgas fossiele brandstoffen zijn, waardoor een toename van CO2
en methaan in de atmosfeer plaatsvindt en daarmee een bijdrage levert aan
klimaatverandering;
8. winning van schalie- of steenkoolgas in strijd is met de gemeentelijke
duurzaamheidsambities;
9. het college inmiddels standpunt heeft ingenomen tegen boringen en voor duurzame
energie;
van mening dat
1. de risico's en schadelijke effecten van boringen naar schalie- of steenkoolgas niet
opwegen tegen de eventuele financiële en energetische rendementen;
2. de plaatsing van boortorens in het open landschap negatieve effecten heeft op het
woongenot en de kwaliteit van de leefomgeving, een aantasting vormt op het open
landschap van de polder en in strijd is met de in ontwikkeling zijnde structuurvisie.
3. de winning van schalie- of steenkoolgas geen oplossing biedt voor de uitdagingen op
het gebied van dreigende energieschaarste
roept het college op
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1. nergens in de Noordoostpolder een omgevingsvergunning af te geven voor
(proef)boringen naar onconventionele fossiele brandstoffen;
2. er bij het ministerie van EL&I op aan te dringen om nergens in Nederland boringen
naar schalie- en/of steenkoolgas toe te gaan staan;
3. Overleg te voeren met buurgemeenten binnen het concessiegebied Noordoostpolder
om hen te bewegen geen omgevingsvergunning af te geven voor proefboringen,
mocht er bij hen een dergelijk verzoek worden ingediend
en gaat over tot de orde van de dag.
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