M O T I E 2013-09-II
(VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG)
Onderwerp: voorgenomen (proef)boringen naar schaliegas
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 09-09-2013;
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. deze, nog niet eerder in Nederland toegepaste methode, meer en ernstigere risico's
en schadelijke effecten kent dan conventionele gaswinning;
4. het onderzoek naar de veiligheid van schaliegasboringen, dat in opdracht van het
ministerie van EL&I is uitgevoerd, onvoldoende zekerheid geeft dat boringen
werkelijk veilig en schoon plaats kunnen vinden;
5. het risico bestaat dat:
a. bodem, drinkwater en grondwater verontreinigd raakt door het lekken van
frackvloeistof en de daarin aanwezige chemicaliën, methaan, boorvloeistof en/of
radio-actieve isotopen en zware metalen uit de diepe ondergrond;
b. zich bodemtrillingen en aardbevingen voordoen als gevolg van de frackwerkzaamheden;
6. boringen gepaard gaan met een toename van zwaar vrachtverkeer en tankwagens
op de polderwegen;
7. boringen naar schaliegas nadelige effecten kunnen hebben op landbouw en toerisme;
8. het open landschap rond de dorpen wordt aangetast door het grote aantal benodigde
boorlocaties;
9. bewoners overlast en mogelijke gezondheidsproblemen kunnen ondervinden door het
affakkelen van vervuild gas
10. het onduidelijk is voor hoe lang en in welke mate risico's en schadelijke effecten
aanwezig zullen zijn;
11. schalie- en steenkoolgas fossiele brandstoffen zijn, waardoor een toename van CO2
en methaan in de atmosfeer plaatsvindt en daarmee een bijdrage levert aan
klimaatverandering;
12. winning van schalie- of steenkoolgas in strijd is met de gemeentelijke
duurzaamheidsambities;
13. het college inmiddels standpunt heeft ingenomen tegen boringen en voor duurzame
energie,
van mening dat
1. de eventuele financiële en energetische rendementen niet opwegen tegen de risico's
en schadelijke effecten van boringen naar schalie- of steenkoolgas;
2. De winning van schalie- of steenkoolgas geen oplossing biedt voor de uitdagingen op
het gebied van energieschaarste;
3. Er volop ingezet moet worden op energiebesparing en een overstap naar duurzame
bronnen voor onze energievoorziening,

spreekt uit
Dat hij tegen boringen naar schaliegas is
en draagt het college op
1. geen omgevingsvergunning af te geven voor (proef)boringen naar onconventionele
fossiele brandstoffen in de gemeente;
2. de gemeente Noordoostpolder schaliegasvrij te verklaren;
3. in samenwerking met andere gemeenten waar proefboringen eventueel mogelijk
gemaakt worden bij het ministerie van EL&I op aan te dringen om nergens in
Nederland boringen naar schalie- en/of steenkoolgas toe te gaan staan;
4. het kabinet op te roepen de verleende opsporingsvergunning in te trekken;
5. de buurgemeenten binnen het concessiegebied Noordoostpolder te informeren over
dit besluit
en gaat over tot de orde van de dag.
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