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Executive Summary 
 

Ethiek – De vraag ‘wel of geen schaliegas’ is in de kern een ethische vraag. Wanneer een rationele 

afweging van voor- en nadelen mogelijk zou zijn, dan was het eenvoudig – verzamel alle feiten, 

evalueer ze en trek je conclusie. Er zouden dan ofwel alleen voorstanders ofwel alleen tegenstanders 

overblijven. Maar zo eenvoudig is het niet. In de resulterende discussie worden we teruggeworpen op 

onderliggende vragen. Wat willen we eigenlijk met onze planeet? Hoe willen we haar bewonen? 

Welke sporen willen we nalaten aan de generaties na ons? Willen we per se doorgaan met fossiele 

brandstof of zien we in dat het einde van deze weg langzamerhand bereikt is? Willen we doorgaan in 

een oneindig groeimodel zonder ons af te vragen waar dit toe leidt en zonder terug te zien naar de 

schade die we al hebben aangericht? 

 

Economie – De winning van schaliegas kan winstgevend zijn; Energie Beheer Nederland begroot een 

terugverdientijd van 15-18 jaar. De schatkist zal er baat bij hebben, door de heffing van energie-

belasting en BTW. Er zijn echter ook bedenkingen. Zo weten we niet op voorhand hoe hoog de kosten 

zullen uitvallen, zeker niet op langere termijn. We kennen de omvang en de kosten van eventuele 

aardbevingen of grondwatervervuiling niet op voorhand. De langere termijneffecten van de bijdragen 

aan verhoging van het CO2 en methaangehalte in de atmosfeer zijn niet meegenomen. Wat wel 

duidelijk is: in termen van bedrijfsvoering is duurzame energie te prefereren boven niet duurzame. 

Immers, duurzame energiebronnen kunnen op de balans worden gezet en leveren daar rendement, niet 

duurzame horen in de kosten thuis. Het feit dat in de korte termijn een relatief kleine groep 

belanghebbenden er (misschien) aardig aan kan verdienen, doet daar niets aan af. Maar wij als 

maatschappij worden er geen haar beter van. 

 

Omgeving – We maken kans op winning van 4 tot 10 jaar extra binnenlands gasverbruik. De prijs die 

we betalen: licht- en horizonvervuiling, geluidsoverlast, verkeerstoename (zwaar transport), vervuiling 

met kooldioxide en methaan. Een schaliegas boorlocatie kent meer industriële activiteit en meer 

ruimtebeslag dan een conventionele boorlocatie. Grote opslagtanks zijn nodig (5.000-10.000 m
3
 

afvalwater per boorlocatie), de afvoer en verwerking daarvan is een uitdaging. Frack-vloeistof bevat 

giftige chemicaliën, als gevolg daarvan zijn er transport- en opslagrisico’s en de risico’s van het 

mengen tot frack-vloeistof. Er zijn risico’s op aardbevingen en vervuiling van grondwater (lekkend 

boorgat, menselijke fouten). Er wordt gesproken van vele honderden boorlocaties die nodig zouden 

zijn om al het Nederlandse schaliegas uit de grond te halen, in een dicht netwerk over een groot deel 

(eenderde!) van het land verspreid. Gebieden waar op serieuze schaal schaliegas wordt gewonnen 

transformeren zich voor de winningsperiode (15-20 jaar) tot regio’s met in wezen industrieel karakter. 

De activiteit schaliegas is nog niet beschreven in het Groene Boekje van de VNG maar zal waar-

schijnlijk in industrie-categorie 5 of mogelijk 6 vallen (de zwaarste of 1 na zwaarste). 

 

Politiek – De fracties in Steenwijkerland blijken geen van allen warm voorstander van schaliegas-

winning. Ook in de VVD heerst verdeeldheid. Wat ze alle gemeen hebben is de opvatting dat we 

richting duurzaamheid moeten, dit wordt breed uitgemeten in de verkiezingsprogramma’s. In de 

Raadscommisie van 16 oktober 2012 wordt vastgesteld: “De gemeente Steenwijkerland heeft als 

ambitie dat in 2020 al het huishoudelijk energiegebruik wordt opgewekt met energie uit (duurzame) 

energiebronnen binnen de eigen gemeentegrenzen en in regionaal verband”. Op het moment van 

schrijven van deze nota is al bekend dat er een motie ‘Steenwijkerland schaliegasvrij’ ter stemming zal 

komen in de Gemeenteraad van 11 maart 2014. Deze motie lijkt een meerderheid van stemmen te 

krijgen. De bijdrage politiek gaat ook in op de landelijke standpunten van de politieke partijen. De 

grootst gemene deler in de opvattingen is: “nee, tenzij veilig”. Ook voor de regeringspartij PvdA geldt 

dat. De groene partijen als PvdD en GroenLinks komen uit op “nee, alleen duurzaam”. 

 

Wetgeving – Sinds 2002 hebben we de mijnbouwwet. Daarin wordt schaliegaswinning niet genoemd. 

Er is dan ook geen wettelijk ingekaderd risicomodel voor deze vorm van ontginning. Om schaliegas te 

kunnen winnen zijn diverse vergunningen nodig: een opsporingsvergunning, een 
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omgevingsvergunning, een bouwvergunning en een winningsvergunning. De aansprakelijkheid bij 

calamiteiten ligt bij de exploitant – mits het oorzakelijk verband kan worden bewezen en binnen de 

aansprakelijkheidstermijn van 30 jaar. Wanneer de rechtspersoon die aansprakelijk moet worden 

gesteld opgeheven is (bijvoorbeeld bij gebrek aan baten) of zelfs failliet, en bovendien het moeder-

bedrijf geen aansprakelijkheid overneemt of zelf niet kan betalen, dan heeft een slachtoffer geen 

verhaal en resteert een aankloppen bij de overheid. In zo’n situatie komt de belastingbetaler weer in 

beeld. Desgevraagd heeft minister Kamp laten weten dat hij op dit moment een extra financiële 

garantstelling door het moederbedrijf Cuadrilla Resources niet nodig vindt. Maar het is een normale 

manier van zakendoen om aansprakelijkheid onder te brengen bij rechtspersonen en het zodoende 

mogelijk te maken zich aan eventuele uit aansprakelijkheid voortvloeiende verplichtingen te kunnen 

onttrekken. 

 

Alternatieven – In onze gemeente is een aantal alternatieve en duurzame energiebronnen al in beeld; 

andere kunnen worden onderzocht en ontwikkeld. Het gaat om zaken als biomassa, warmtewisselaars, 

isolatie, zonnewarmte en passieve zonne-energie. De gemeente kan in het (door)ontwikkelen van deze 

alternatieven een rol spelen als voorlichter, bij het subsidiebeleid, bij de arbeidstoeleiding, en als actief 

partner bij het meedenken over het ontwikkelen van deze alternatieven. Een actieve opstelling van de 

bevolking is ook noodzakelijk. De Werkgroep Boringen Steenwijkerland is bereid in dit proces haar 

steentje bij te dragen, naar vermogen en capaciteit. 
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Voorwoord 
 

Berichtgevingen omtrent het ophanden zijn van diepteboringen binnen de gemeente  Steenwijkerland 

en omgeving vormden aanleiding om een werkgroep samen te stellen. Deze werkgroep startte eind 

2013 en zij noemt zich “Werkgroep Boringen Steenwijkerland”. Een aantal bezorgde bewoners van 

Blankenham, Blokzijl, Kalenberg en Ossenzijl namen in deze groep zitting. De samenstelling van de 

groep is divers zowel in politieke opvatting, opleiding, levensovertuiging en leeftijd. Wat hen bindt is 

de zorg voor van onze planeet, van onze leefbare wereld. 

 

Op 9 oktober 2009 verwierf Cuadrilla (Den Bosch) een opsporings-

vergunning voor schaliegas in Nederland. De concessiegebieden 

liggen in Noord-Brabant en de Noordoostpolder & omstreken
1
 - 

tevens omvattend het zuiden van Friesland, een flink deel van 

Nationaal Park Weerribben-Wieden, en de  omgeving van Kampen. 

 

Op 26 augustus 2013 verscheen het inmiddels welbekende rapport 

van het ingenieursbureau Witteveen+Bos getiteld “Aanvullende 

onderzoek mogelijke risico’s en gevolgen opsporing van schalie- en 

steenkoolgas in Nederland”. Dit rapport werd samengesteld in 

opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
2
. 

 

Hoewel er over dit rapport verschillend werd gedacht
3
, concludeerde minister Kamp (VVD) op grond 

van dit rapport dat de risico’s van de winning van schaliegas in Nederland goed te ondervangen zijn
4
.  

Voor Cuadrilla leek de weg vrij om het traject in te gaan van proefboringen in Boxtel en/of Haaren 

(Noord-Brabant) en in Marknesse en/of Luttelgeest (Noordoostpolder). 

 

Onder de lokale bevolking in Brabant ontstond echter grote onrust die vrij snel ook oversloeg naar de 

Noordoostpolder. Men was bang voor een geluids- en lichtoverlast, extreem veel tankwagenverkeer, 

luchtverontreiniging met methaan, mogelijke verontreiniging van het grondwater, en zelfs 

aardbevingen. Reden voor Tweede Kamerlid van de PvdA fractie Jan Vos om een werkbezoek te 

brengen aan Boxtel (14 september 2013) en Marknesse (18 september 2013) en zijn oor te luisteren te 

leggen bij verontruste bewoners. 

 

Uiteindelijk resulteerde hieruit dat de PvdA (nog) niet akkoord kon gaan met een besluit om proef-

boringen toe te staan. Op basis van het rapport Witteveen+Bos was de partij nog niet overtuigd van de 

veiligheid van schaliegaswinning en vond dat nader onderzoek nodig is. Na overleg met de Tweede 

Kamer heeft Minister Kamp inmiddels besloten dat een Commissie voor Milieu Effect Rapportage 

(MER) eerst advies moet uitbrengen over het rapport. Bovendien wil hij de bevolking en bestuurders 

beter bij het besluitvormingsproces betrekken en hen meer zeggenschap geven.  

 

Onze Werkgroep Boringen Steenwijkerland stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan dit proces 

waarin (onder andere) onze gemeente haar eigen positie moet zien te bepalen inzake de kwestie 

schaliegas. Daarbij speelt een rol dat omliggende gemeenten (Lemsterland [nu gefuseerd tot de Friese 

Meren], Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Westerveld) zich reeds “schaliegasvrij” hebben 

                                                           
1
 Zie http://www.cuadrillaresources.nl/waar-wanneer/locaties/.  

2
 Links naar het volledige rapport vindt u hier: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-

publicaties/kamerstukken/2013/08/26/brief-aan-de-tweede-kamer-schaliegas-resultaten-onderzoek-en-verdere-

voortgang.html.  
3
 Zie bijvoorbeeld https://www.schaliegasvrij.nl/wp-content/uploads/2013/09/review_schaliegasrapport_SSN.pdf 

voor een kritische beschouwing. 
4
 Zie http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/08/26/onderzoek-risico-s-winning-schaliegas-goed-te-

ondervangen.html.  
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verklaard, terwijl Steenwijkerland nog geen standpunt heeft ingenomen
5
. Het gevaar dreigt dat onze 

gemeente al gauw als eerste voor eventuele (proef) boringen in beeld komt. 

 

Behalve met schaliegasboringen, houdt onze groep zich 

bezig met ander vormen van diepteboringen zoals 

boringen naar aardwarmte in zeer diep gelegen aardlagen 

(4+ km), waarbij ook fracking technieken gebruikt 

worden. We verwijzen naar de opsporingsvergunningen, 

op 9 september 2013 verleend aan Transmark Renewables 

(Amsterdam). Het concessiegebied omvat onder meer de 

Kop van Overijssel en een belangrijk deel van de 

Noordoostpolder.  

Daarnaast is Steenwijkerland (met de gemeenten Olst-

Wijhe en Deventer) ook in beeld voor de langdurige 

ondergrondse opslag van kernafval. 

 

Op deze thema’s gaan wij echter hier niet in. Het onderhavige document richt zich volledig op de 

kwestie schaliegas.  

 

De werkgroep deelt haar aandachtsterrein als volgt in: 

·  de ethiek; 

·  de economie; 

·  de omgeving; 

·  de politiek; 

·  de wetgeving; 

·  de alternatieven. 

 

Ieder afzonderlijk lid was met de verslaglegging van één van deze aspecten belast. 

Uiteindelijk is deze gebundeld en samengevat en dat heeft geleid tot dit verslag. 

 

Het verslag heeft de volgende opbouw: 

·  Een “executive summary”. 

·  Een inleiding op de bijdragen. 

·  De bijdragen zelf. 

 

Voor degenen die zich verder willen verdiepen in de achtergronden van deze discussie hebben we op 

veel plaatsen in dit rapport, met name in voetnoten, links opgenomen naar informatie op het internet. 

 

De lezer van dit document kieze zijn of haar eigen gewenste mate van diepgang. 

                                                           
5
 Laatste nieuws d.d. 6 maart 2014: bij de Gemeenteraad van 11 februari 2014 dienen de fracties D66 

(initiatiefnemer), PvdA, CDA en CU een motie in waarin de gemeente gevraagd wordt zich schaliegasvrij te 

verklaren. 
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Inleidingen op de bijdragen 
 

Ethiek 
 

Het ethische vraagstuk is wellicht het belangrijkste vraagstuk en niettemin nauwelijks aan de orde in 

het schaliegasdebat. De vraag wat wij mensen hier op moeder aarde te doen hebben en hoe wij onze 

planeet willen behandelen is meer dan een filosofische discussie maar één met directe consequenties. 

 

De drijfveren van ons westerlingen zijn sterk hedonistisch bepaald – we willen gezondheid, comfort, 

een goed inkomen, warme huizen, auto’s, veel spullen en goede voorzieningen. We beschouwen deze 

zaken minder als de gave van onze gulle en geduldige planeet maar als een recht dat we voor onszelf 

mogen opeisen. 

 

De ethische bijdrage nodigt uit om even stil te staan bij die vraag – waarom handelen we zoals we 

doen en wat is de consequentie wanneer we deze manier van leven op onze planeet zo voortzetten? 

Het is aan ieder zelf om hier een eigen afweging te maken en te beslissen. Immers de echte 

beslissingen worden niet genomen in de politiek of in het bedrijfsleven, maar door onszelf, als 

individuen. 

 

Economie 
 

De tweede bijdrage licht toe dat schaliegaswinning in Nederland een kostbare zaak zal worden, het 

eventuele rendement zal toevallen aan de bedrijven die het gas delven en aan een overheid die er 

energiebelasting en BTW over zal heffen.  

 

Het document “Leeswijzer Conceptueel veldontwikkelingsplan schaliegaswinning in Noord-Brabant”, 

op 26 augustus 2013 gepubliceerd door Energie Bedrijf Nederland heeft het over een terugverdientijd 

van 15-18 jaar. EBN is een bedrijf voor 100% eigendom van het Ministerie van Economische Zaken 

en wanneer zij met dit soort getallen komen, hoe lang zal het dan niet in de werkelijkheid gaan duren? 

 

De conclusie van deze bijdrage is dat we een waarschijnlijk (zeer) gering rendement in handen van een 

kleine groep belanghebbenden zullen zien verdwijnen. En dat eventuele – lastig becijferbare en zich 

mogelijk op de langere termijn pas aandienende – negatieve gevolgen moeilijk door de exploitant 

zullen kunnen worden opgevangen en dus voor rekening komen van de belastingbetaler. 

 

De oplossing is niet te zoeken in een kortdurende energie-autonomie die ons eerder dieper in de 

fauteuils doet zakken dan dat ze ons alert houdt. Niet voor niets heet deze autonomie de “Dutch 

Disease”. Deze ziekte genezen we niet met meer gaswinning, maar door onze aandacht te richten op 

zaken waar we waarlijk sterk in zijn of kunnen worden. Hier komen vervolgens de duurzame 

alternatieven in beeld. 

 

Omgeving 
 

Wat merken de bewoners in een streek waar schaliegaswinning plaatsvindt? Dat is waar deze bijdrage 

zich mee bezighoudt. Hier wordt een poging gedaan om een beeld te schetsen hoe een regio eruit ziet 

waar schaliegasproductie op grote schaal plaatsvindt – dat wil zeggen met boorinstallaties op 5 

kilometer van elkaar. 

 

Toegelicht wordt dat het hier om een industrieel proces gaat. Het geluid, het licht, het zwaar verkeer 

zullen 24 uur per dag aanwezig zijn en het stiltegebied dat Noordoostpolder en Steenwijkerland eens 

waren zal verdwijnen. De nachtelijke geluidsniveau’s van 30 decibel (zeer stil) zullen niet meer 

zakken onder 40 decibel en dichterbij een boorlocatie zal 60 decibel heel normaal zijn. Voor een 

stedeling zijn dit normale waarden maar we hebben het hier over platteland en beschermde natuur. 
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De conclusie van deze bijdrage: het prima mogelijk om een gebied in te richten als winningsgebied 

voor schaliegas. Maar dit houdt wel in dat je diep ingrijpt in het karakter van het gebied. Wat je 

voorheen ook maar had – stad, dorp, platteland of natuur – het zal worden getransformeerd tot 

industriegebied. 

 

Politiek 
 

Voor de politici onder het lezerspubliek waarschijnlijk bekend terrein. Niettemin levert dit artikel een 

goed overzicht van de standpunten van de diverse partijen, zowel regionaal als landelijk. En dan niet 

alleen de standpunten met betrekking tot schaliegas maar de diverse inzichten op het hele energie-

beleid. 

 

Uit het hier gepresenteerde onderzoek blijkt dat de regionale partijen zich alle willen inzetten voor 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Wat zeer sterk blijkt uit het gemeentebrede streven 

om uiterlijk 2020 onze gemeente ‘energieneutraal’ te laten zijn. Alleen in de verkiezingsprogramma’s 

van PvdA en D66 treffen we expliciete vermelding van schaliegas. Hun standpunten zijn ook andere 

partijen niet vreemd: nee, tenzij veilig. Maar zeker niet in ons kwetsbare gebied. 

 

Ook in landelijk opzicht ontlopen de partijen elkaar niet zozeer. De meeste benadrukken de noodzaak 

van veiligheid voor mens en milieu, en houden daarmee vervolgens de opties open. De VVD legt een 

grotere nadruk op het belang van een energiemix (energie uit meerdere bronnen, waaronder ook 

kernenergie); de PVV legt een grote nadruk op het draagvlak in de bevolking. 

 

Wetgeving  
 

In 2002 is de mijnbouwwet  aangenomen. Begrippen als aardgas en aardwarmte worden hierin 

expliciet genoemd. Tevens de bijbehorende uitvoeringsregelingen. Voor schaliegas is dit niet het geval 

– daarmee valt het onder de het verzamelbegrip ‘delfstoffen’. 

 

Om naar schaliegas te mogen boren is een aantal vergunningen nodig: een opsporingsvergunning 

(Rijk); een omgevingsvergunning (gemeente, maar in dit soort gevallen neemt het Rijk het vaak over); 

een bouwvergunning (gemeente) en een winningsvergunning (Rijk). 

 

Verder wordt in deze bijdrage ingegaan op de wijze waarop de aansprakelijkheid geregeld is mochten 

er zich ten gevolge van schaliegaswinning calamiteiten voordoen. Hierin wordt met name duidelijk dat 

e.e.a. sterk afhangt van de financiële draagkracht van het bedrijf Cuadrilla. (Voor zover de gevolgen 

van een calamiteit dan met geld te repareren zijn. Dit  is bijvoorbeeld niet het geval bij eventuele 

vervuiling van het grondwater). 

 

Alternatieven 

 

Geen ‘nee’ zonder een alternatief aan te reiken. Hier wordt ingegaan op de mogelijkheden die, met 

name aan onze gemeente, Steenwijkerland, ter beschikking staan. Hier worden alternatieven benoemd 

zoals biomassa, warmtewisselaar, isolatie, zonnewarmte, en passieve zonne-energie. Er worden 

aanbevelingen gedaan hoe de gemeente doelstellingen in deze sfeer kan behalen, zowel in praktische 

zin als vanuit een economische invalshoek. 
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De ethiek 
 

Het doen van ethische afwegingen is niet eenvoudig. Men dreigt al gauw in gemoraliseer terecht te 

komen en daarmee win je het publiek niet. Idealiter zou je kunnen stellen, zou er geen verschil moeten 

zijn tussen de ethische afweging en de overige terreinen die we hebben onderscheiden: immers vanuit 

een alomvattend inzicht komen al deze invalshoeken per definitie volledig tot hun recht. Omgekeerd 

geredeneerd kan je stellen dat het feit dat we ons genoodzaakt  de problematiek vanuit zoveel 

invalshoeken te beschouwen, een impliciete erkenning is van de ontoereikendheid van ons weten. 

 

Dit zie je geïllustreerd in de problematiek waarin we al verzeild zijn geraakt ondanks al onze goede 

bedoelingen en streven onszelf een beter leven te verschaffen. Denk (mondiaal) aan het zich inmiddels 

razendsnel voltrekkende smelten van de poolkappen en (regionaal) de onbedoelde instabiliteit van de 

Groningse ondergrond. Van beide fenomenen hebben we nog niet het begin van een idee waar ze op 

uit kunnen lopen. 

 

Om onszelf een referentiekader te geven kijken we naar de filosoof Epicurus
6
, de ‘uitvinder’ van het 

hedonisme. Ver genoeg van ons af om niet in hedendaagse discussies verzeild te raken (hij leefde van 

341-270 v.C.) maar dichtbij genoeg ook: hij is degene die de atoomleer debiteerde door te stellen dat 

de materiële werkelijkheid is samengesteld uit onzichtbaar kleine deeltjes die zelf ondeelbaar zijn. 

 

Wat hield Epicurus’ hedonisme in? Voor ons betekent hedonisme eigenlijk iets als ‘streven naar 

(oppervlakkig) genot’ maar dat was het voor Epicurus geenszins. Zijn uitgangspunt was het nastreven 

van lichamelijk en geestelijk welbevinden, maar daarbij wel handelend vanuit inzicht. Simpel gezegd, 

eet niet te veel maar met mate. Want van te veel eten krijg je maagpijn en op den duur word je dik. Dit 

inzicht was uiteraard op alle gebieden van het leven van toepassing. En zo wordt een matige levensstijl 

dan gezien als de weg naar waar genot. Er werden ook prioriteiten gesteld – zo zijn zaken als voedsel 

en wonen voor hem absoluut eerste levensbehoeften maar overdadige welvaart, rijkdom, beroemdheid 

en macht absoluut niet en liefst te vermijden. Zijn ethiek is aldus kort samen te vatten: “leef sober en 

bescheiden”. 

 

Epicurus is in dit verhaal eigenlijk niet belangrijk – er zijn legio levensbeschouwingen, religies, 

filosofieën die vergelijkbare aanbevelingen doen – wel belangrijk is de vraag welke plaats onze 

samenleving zichzelf toebedeelt in deze discussie. Of anders gesteld, en wellicht daardoor makkelijker 

om over na te denken: hoe zouden na ons komende generaties onze aanwezigheid op deze planeet, en 

de sporen die onze aanwezigheid zal hebben nagelaten, evalueren? 

 

Zo kunnen we komen tot de vraag: wat willen we eigenlijk, op deze aardbol? Welke levensstijl
7
 

streven we na? Pas nadat we dat helder hebben zijn we in staat om de begrotelijkheid van deze 

levensstijl vast te stellen, waaronder uiteraard ook ressorteert, onze energiebehoefte. Deze discussie 

heeft vaak een plaats op borrels en recepties maar speelt amper een rol in bijvoorbeeld de politieke 

besluitvorming. Je zou kunnen stellen, het is de eerste vraag die beantwoord zou moeten worden maar 

de laatste die gesteld wordt. 

 

Het is hier niet de bedoeling om voorbij te gaan aan de ware inzichten die ongetwijfeld bij menig 

individu, ook onder de politici en andere besluitmakers, leven. Natuurlijk realiseert onze groep zich 

dat onze besluitmakers gehouden zijn aan een realiteit waarbinnen ze nu eenmaal moeten opereren. 

Anderzijds is het een voorrecht van de ethicus om naar de kern van de zaak te kijken zonder zich te 

hoeven bekommeren om de ‘jamaars’. 

 

                                                           
6
 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Epicurus.  

7
 Het Griekse woord èthos betekent niets anders dan ‘levenshouding’ – de uitgangspunten waarop men zijn 

levensstijl baseert. 
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Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, sectie Sociologie, is in 2012 een onderzoek gepubliceerd, 

getiteld “Waardenverandering Nederland: SOCON enquête 1980-2011”. Uit dit onderzoek komt 

duidelijk naar voren dat met name de HEW-factor (Hedonistische Waarden) sterk is toegenomen van 

3,6 naar 4,1 op een schaal van 1-5. Even voor de duidelijkheid: hedonisme is hier bedoeld in de 

oppervlakkige zin, de ‘pluk de dag’ mentaliteit, niet zoals Epicurus zelf bedoeld heeft. Andere 

waarden die gemeten zijn vertonen veel minder markante variaties.
 8
 

 

Dit onderzoek laat zien dat onze verknochtheid aan een welvarende levensstijl met de jaren is 

toegenomen. Men mag aannemen dat dit verschijnsel zich niet alleen voordoet in nationale context 

maar ook mondiaal. Getuige het feit dat wij de term ‘opkomende economieën’ voorbehouden aan die 

naties die een krachtige groei vertonen in termen van ons eigen welvaartsdefinities. Alsmede de 

neiging van veruit de meeste economieën om ons ‘westerse’ model als lichtend voorbeeld te zien. 

 

De gevolgen zijn om ons heen zichtbaar: een planeet die het moeilijk heeft. Een wankele en op menig 

plek ineenstortende ecologie, luchtvervuiling, broeikaseffect en een stijgende zeewaterspiegel. Een 

uitgeput raken van hulpbronnen. Het zeldzaam worden van schoon water. En in het verlengde daarvan, 

honger, ziekte, conflicten. 

 

De meesten van ons zien ook wel in dat we onze koers dienen te verleggen – zie de vele verwijzingen 

naar de term ‘duurzaamheid’ in de verkiezingsprogramma’s. We zien dat het nodig is en we willen 

ook wel maar er zijn ook nog zo zaken als de politiek/economische realiteit, de werking van de macht 

(de grijze energielobby is natuurlijk bijzonder krachtig), de macht der gewoonte.  

 

Wie de vraag gesteld krijgt, wat vind je van (met schaliegas) toenemende geluids-, lucht en licht-

vervuiling, van 24/7 activiteiten op de boorlocaties, van toenemende belasting van de atmosfeer met 

de broeikasgassen kooldioxide en methaan, van de aanzienlijke tankwagendrukte op de wegen – wiens 

antwoord zal dan zijn “ja graag”? Maar dan volgt de bedenking – ‘ ja maar’ we moeten realistisch zijn. 

We hebben dat gas nodig en bovendien levert het geld op en dat hebben we ook nodig, zeker in deze 

crisistijd en de uit de hand gelopen staatsschuld. En de alternatieve fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld 

steenkool) zijn nog erger. Het discussieniveau ‘welles-nietes’ ligt dan op de loer. 

 

Hoe hieruit los te breken? Wij pleiten voor een discussie over de vraag wat werkelijk waarde heeft. En 

we wijzen er op dat waarde een kwestie is van beleving – een subjectief fenomeen met andere 

woorden. Wanneer wij allen vinden dat iets waardevol is, dan kunnen we het per definitie ook 

bekostigen. Dat komt omdat geld zelf geen waarde heeft maar waarde vertegenwoordigt. Twee 

voorbeelden waaruit moge blijken hoe ver dat gaat. Het eerste is de autoindustrie. Een eeuw geleden 

waren er amper wegen op de planeet geschikt voor gemotoriseerd transport. Nu, een eeuw later, is de 

auto gemeengoed en beschikken we over miljarden kilometers aan infrastructuur. Dat heeft (mondiaal) 

vele biljoenen euro’s gekost en wie hoor je daar over? Een tweede voorbeeld is de opbouw van onder 

andere Europa na de Tweede Wereldoorlog. Het is mogelijk gebleken om een volledig vernietigd en 

berooid werelddeel van de grond af te herbouwen en van daaruit een zeer aanzienlijke welstand te 

bereiken. 

 

Kortom, waar waarde is volgt geld vanzelf. En degenen die bepalen wat waarde heeft zijn wij. De 

afwegingen zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Wij bepalen of we willen investeren in zonnepanelen en 

warmtewisselaars, en in isolatie van onze huizen. Wij bepalen of we het nodig vinden dat onze 

gewassen dag en nacht worden belicht terwille van productiviteit en lage prijzen, of dat we iets meer 

over hebben voor een landbouw gebaseerd op ecologische duurzaamheid. Of we duurzaamheid willen 

zien als een PR term of dat we er werkelijk inhoud aan willen geven.   

 

                                                           
8
 Gepubliceerd op de website van het CBS: http://www.cbs.nl/nl-

NL/menu/themas/bevolking/publicaties/bevolkingstrends/archief/2012/2012-bt-waardenverandering-art.htm.  
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Overigens moet het inzicht ‘geld volgt waarde’ niet worden verward dat het idee met geld alles te 

koop is
9
. Een planeet waarvan de ecologie is vernietigd kan niet worden ingeruild voor een nieuwe. 

 

De bijdrage “Ethiek” nodigt de lezer uit om terug te keren naar de premisses - de uitgangspunten die 

ten grondslag liggen aan de keuzes die onze samenleving maakt -, ons energiebeleid in dit licht te 

beoordelen en in het verlengde daarvan de roep om schaliegas. Laten we ons vervolgens afvragen of 

de achterliggende logica werkelijk zo onontkoombaar is.  

 

Een goed voorbeeld van de ‘gevangenschap in zelf gecreëerde logica’ is te vinden in de hantering van 

het NIMBY argument. NIMBY staat voor “not in my backyard”. Tegenstanders van schaliegas of 

andere schadelijke energievormen kan op deze wijze effectief de mond gesnoerd worden – zij 

kwalificeren zich immers als opportunisten die alles best vinden als ze er zelf maar geen last van 

hebben. Met als onderliggende aanname dat het gaat om noodzakelijk kwaad, maar het antwoord is 

“NIMBY indeed en trouwens, nergens anders!”. Want er zijn andere manieren om deze aarde te 

bewonen. 

                                                           
9
 Een hardnekkige misverstand dat zich vaak voordoet in kringen waar men geen helder beeld heeft van het 

onderscheid tussen het aantrekken van geld en het creëren van waarde. Deze misvatting leidt – wellicht 

onbedoeld – tot een parasitair verdienmodel. 
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De economie 
 

De Nederlandse aardgasbaten
10

 zijn lange tijd, en worden nog steeds in belangrijke mate, gebruikt om 

de welvaartsstaat te onderhouden
11

. Een toepasselijke term daarbij is verjubelen. Het gas wordt 

gebruikt om een hoog consumptiepijl te handhaven, ook voor de lagere inkomensklassen, maar niet of 

nauwelijks om de economische structuur te verbeteren. Als een dergelijke bron onuitputtelijk is, zoals 

het geval is met de zon, dan hoef je er als econoom geen kanttekening bij te maken. Dit geldt echter 

niet voor het Nederlandse gas, de voorraden zijn eindig en het ziet er nog niet naar uit dat de techniek 

voor de toekomst een nieuwe goedkopere bron levert. Alle reden voor gerenommeerde economische 

instituten in Nederland voor de gevaren van het opmaakbeleid te waarschuwen en voor te stellen het 

geld te investeren in een versterking van de economische structuur.  

 

Alles wat we nu opmaken is niet beschikbaar voor toekomende generaties om van te kunnen 

profiteren. De generatie na ons zal alsnog middelen moeten ontwikkelen om in haar bestaan te 

voorzien. Zoals we nu leven volgens het motto “na ons de zondvloed”. 

 

Doordat er, in de vorm van de aardgasbasten, makkelijk verkregen besteedbaar inkomen beschikbaar 

komt, voelen we ons niet uitgenodigd om “er tegen aan te gaan”. Wat we hebben wordt al snel als een 

recht ervaren terwijl de basis hiervoor maar tijdelijk aanwezig is. Het terugdraaien van de 

voorzieningen geeft sociale onrust en dit is iets wat de meeste politici maar al te graag willen 

vermijden. 

 

Een poging om inzicht te krijgen in de mogelijke opbrengsten van schaliegaswinning in Nederland is 

te vinden in het rapport van Energie Beheer Nederland “Leeswijzer Conceptueel 

veldontwikkelingsplan schaliegaswinning in Noord-Brabant”. In dit rapport heeft men het over een 

terugverdientijd van 15-18 jaar.  

 

Een probleem is echter de onvoorspelbaarheid van eventuele schadelijke gevolgen – eigenlijk weet 

niemand of sprake zal zijn van bijvoorbeeld grondwatervervuiling of aardbevingen ten gevolge van 

schaliegaswinning. Beide gevolgen zijn elders al aangetroffen. Er wordt beweerd dat dat in Nederland 

niet zal gebeuren. Maar in wezen is daar niets over te zeggen. De kosten ten gevolge van aardbevingen 

kunnen zeer hoog oplopen. De gevolgen van eventuele grondwatervervuiling zijn niet met geld te 

repareren. 

 

Via de markt leidt schaliegaswinning niet tot een betere inkomensverdeling. De revenuen van inkomen 

door werk en winst zullen bij een kleine groep terechtkomen die het toch al goed heeft. Een meer 

vlakke inkomensverdeling kan ontstaan door belastingheffing maar hogere belastingen voor hogere 

inkomens zijn niet de huidige trend. Beschikbare literatuur wijst erop dat schaliegaswinning met hoge 

kosten gepaard gaat. Kosten die dicht tegen de opbrengstprijzen aan liggen. De belastbare winsten 

zullen niet hoog zijn. Hiernaast speelt het probleem dat de vennootschapsbelasting laag is en dat 

bedrijven de neiging hebben deze te ontwijken. Schaliegas wordt geen bron waarmee we een 

evenredige verdeling van inkomen in stand kunnen houden.  

 

En wanneer de opbrengsten negatief zouden uitvallen, is de vraag wie de schade zal vergoeden. De 

meest waarschijnlijke kandidaat is in dat geval de belastingbetaler. Extreme schades zullen te groot 

zijn om vergoed te kunnen worden door de exploitant. 

 

Hoe zicht te krijgen op de economische aspecten rond schaliegaswinning? Wat tot nu toe naar buiten 

is gebracht berust op aannames, domweg omdat er weinig ervaring mee is. Laten we eerst maar eens 

kijken naar een routekaart met pro en contra argumenten die door TNO gemaakt is. Deze is te vinden 

op  http://www.tno.nl/downloads/Argument_Map_Shale_Gas Europe-s.pdf.  

                                                           
10

 In 2009: 10 miljard euro; in 2013: 12 miljard euro. 
11

 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardgasbaten.  
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Bovenstaande argumenten afwegend blijkt het nog niet zo moeilijk er een aantal argumenten tegen de 

winning van schaliegas  bij te formuleren. Expliciet genoemd wordt hier wel dat de belastingbetaler 

een aantal kosten op zijn bordje zal krijgen, dat het niet goed is voor de huizenprijzen in gebieden 

waar geboord wordt
12

 en dat een hogere wisselkoers andere economische activiteit wel eens kan 

schaden. Niet gemeld wordt dat schaliegaswinning de “Dutch disease” in stand houdt. 

 

Wat betreft de potentie van schaliegas voor Nederland kom je een aantal opvattingen tegen. De 

potentie van Polen is bijvoorbeeld aanzienlijk hoger. Het land is minder dicht bevolkt en armer. Het 

moet hier minder moeilijk zijn argumenten te vinden om aan de slag te gaan. In Polen vallen 

proefboringen weliswaar tegen. Oorzaak zou zijn dat dit via de verkeerde techniek en op verkeerde 

locaties werd geboord. Landen in Europa met het grootste schaliegaspotentieel van hoog naar laag: 

Polen, Oekraïne, Duitsland, Frankrijk, UK, Nederland.
13

 

 

In de VS is de huidige gasprijs 3 euro per GigaJoule
14

. De kostprijs voor schaliegaswinning is daar 2-5 

€/GJ. Veel winningslocaties zijn verliesgevend. Het is de vraag op welk niveau een toekomstig 

houdbare gasprijs in de VS uiteindelijk uit zal komen. Overigens is niettemin de verwachting dat de 

VS in 2018 netto exporteur van gas wordt. Winstgevend of niet – een belangrijke drijfveer voor de VS 

is het bereiken van energie-autonomie en dat is ze wel wat waard. 

 

In Nederland is de huidige gasprijs 8,2 €/GJ. Schattingen voor kostprijs van schaliegaswinning in 

Europa lopen uiteen van 4,5-8,2 €/GJ
15

 (IEA) en 3-12 €/GJ in Duitsland. Indicaties lopen nogal uiteen. 

Wanneer we gas uit de VS zouden importeren betalen we kostprijs plus vervloeien (vloeibaar maken) 

plus transport, samen al gauw 7,5 €/GJ. Weinig verschil met onze interne kostprijs. Nederland 

beschikt niet over een indrukwekkend potentieel op schaliegasgebied
16

 en zal waarschijnlijk een hoge 

kostprijs kennen.  

 

Soms lees je dat er onderzoek gedaan wordt naar schone techniek voor het winnen van schaliegas. 

Lage marges leiden er toe dat bedrijven niet de neiging zullen hebben tot een 

samenlevingsvriendelijke manier van winning over te gaan. De ervaring in Groningen leert dat dit 

trouwens bij hoge marges ook al niet het geval is. Schoon winnen betekent al gauw dat de 

samenleving een flinke duit in het zakje zal moeten doen en omdat dit zonder overheidsbijdrage niet 

makkelijk afgedwongen wordt. 

 

Wordt schaliegas een game changer of kunnen we ons beter op andere zaken concentreren? Hier volgt 

weer een aantal conclusies die in brede zin gedragen worden. 

 

·  Er wordt geen schaliegasrevolutie verwacht zoals in de VS.  

·  Extra aanbod van gas in de wereld maakt gasprijs lager.  

·  Zoals het nu lijkt zal Europa zelfs met schaliegaswinning netto importeur van aardgas blijven.  

·  De importprijs bepaalt de aardgasprijs. 

 

                                                           
12

 Zie hierover het artikel http://www.z24.nl/economie/boren-naar-schaliegas-dit-gebeurt-er-met-de-huizenprijs-

433304.  
13

 In de media is uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat Shell in de VS flinke schaliegasstroppen heeft 

geleden (bij monde van scheidend bestuursvoorzitter Peter Voser in een interview met Financial Times, zie NRC 

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/10/06/vertrekkend-shell-topman-problemen-met-schaliegas-grootste-

teleurstelling/). Minder bekend is de overeenkomst tussen Shell en de Ukraine omtrent schaliegaswinning aldaar 

– waarbij ook premier Rutte een actieve rol heeft gespeeld. Zie https://www.youtube.com/watch?v=3NB-

P8PhISA.  
14

 1 GigaJoule (GJ) is ongeveer 30m³.  
15

 International Energy Agency. 
16

 Men spreekt van 4 tot 10 jaar binnenlands verbruik, of tussen 200 en 500 miljard m
3
. 
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Energie zal duur blijven ondanks de schaliegaswinning. Het is geen oplossing voor energie-intensieve 

bedrijven die op de wereldmarkt moet concurreren. We kunnen beter op zoek naar andere slimme 

oplossingen. 

 

In het begin van dit artikel was sprake van een onderscheid tussen ‘verjubelen’ van aardgasbaten en 

het ‘verbeteren van de economische structuur’. Voor de eenvoudige boekhouder is dit het verschil 

tussen consumptie en investering. Wie kiest voor investering is in het begin meer geld kwijt maar 

profiteert later van het rendement. Consumptie leidt tot uitgaven nu en drukt het resultaat op termijn. 

 

Vanuit economisch perspectief, illustreert dit precies het verschil tussen energievoorziening op basis 

van fossiele brandstoffen en energievoorziening op basis van duurzame alternatieven. Kiezen we voor 

het eerste dan blijven we uitgaven doen in de consumptieve sfeer. Kiezen we voor het laatste dan 

versterken we onze balans en resultaat. Het maakt met andere woorden ‘B.V. Nederland’ financieel 

juist gezonder en internationaal meer concurrerend – en overigens ook schoner en minder afhankelijk 

van import.  
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De omgeving 
 

Wat merken de bewoners in de een streek waar schaliegaswinning plaatsvindt? Er is onderscheid te 

maken tussen testboringen en productieboringen. Dit document gaat in eerste instantie in op de situatie 

waarin sprake is van schaliegasproductie. Dit is immers de situatie waarmee we langdurig te maken 

zullen krijgen na een succesvolle testfase. 

 

VNG – Bedrijven en milieuzonering 
Sinds 1986 stelt de VNG een basislijst met bedrijvenactiviteiten samen: Handreiking Bedrijven 

en Milieuzonering. Deze handreiking wordt elke tien jaar geactualiseerd. Het laatst in 2009 verscheen 

het onder de titel “Bedrijven en milieuzonering, handleiding voor maatwerk in de gemeentelijke 

ruimtelijke ordeningspraktijk”
17

. In gemeentelijke kringen wordt het wel de “bijbel voor ruimtelijke 

plannen” genoemd. Een andere bijnaam is het Groene Boekje. 

 

In deze handleiding worden conventionele aardgas- en aardoliewinning gerubriceerd en daaruit 

resulteren aanbevelingen onder welke voorwaarden (in termen van ruimtelijke ordening) deze 

activiteiten kunnen plaatsvinden. Schaliegas stond in deze tijd nog niet op het netvlies van de 

beleidsmakers en deze vorm van winning vinden we in dit boekje dus nog niet terug. 

 

Wel is te zien dat een groter type aardgaswinningsinstallatie op minimaal 700 meter van bewoning 

dient te worden gevestigd. Dit type valt onder mileucategorie 5 op een schaal van 1 tot 6
18

. Hieronder 

ressorteert bijvoorbeeld ook een vuurwerkfabriek. Vanwege de zwaardere belasting op de omgeving 

ten gevolge van de transportbewegingen en de externe veiligheid (plaatsgebonden en groepsgebonden 

risico) zou het mogelijk best in categorie 6 kunnen passen. 

 

Men kan vermoeden dat een schaliegaswinningsinstallatie ongeveer in dezelfde categorie terecht zou 

komen, vergelijkbaar met aardgaswinning maar wel zwaarder in termen van geluid, licht, lucht en 

verkeersdruk. In tegenstelling tot wat het geval is bij conventionele aardgaswinning, zijn voor 

schaliegaswinning veel boorinstallaties nodig. Zij komen op ongeveer 5 kilometer van elkaar te staan. 

Hieruit valt in elk geval af te leiden dat een verantwoorde keuze van locaties in ons dichtbevolkte land 

nog niet zo eenvoudig zal zijn. 

 

In het navolgende wordt een poging gedaan om een beeld te schetsen van de effecten die optreden in 

een streek waar op enige schaal schaliegaswinning plaatsvindt. 

 

Levensfases van een schaliegasinstallatie 

De te onderscheiden levensfasen van een schaliegasinstallatie zijn
19

: 

 

 Fase Tijdsduur 

(W+B) 

Tijdsduur 

(na 

bronnenvergelij

king) 

Ruimtebeslag, geluids- & lichtbronnen 

1. Aanleg 3 maanden 3 maanden Vrachtverkeer, bouwgeluiden, lichthinder 

2. Boren 2 jaar 3,5 jaar Vrachtverkeer, generatoren, boren, pompen, 

terreinverlichting 

3. Fracken 2 maanden 2,5 jaar Vrachtverkeer, pompen, terreinverlichting 

                                                           
17

 Zie http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/externe-veiligheid/bedrijven-en-

milieuzonering. Hier treft men ook spreadsheets met alle activiteiten uitgewerkt. 
18

 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Milieucategorie voor een overzicht. 
19

 Witteveen+Bos (W+B), Bijdrage 1, p. 263; de informatie in de tabel is geheel aan het rapport ontleend. 
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4. Winning 15 jaar 15 jaar Vrachtverkeer, compressie, affakkelen, 

verlichting 

 

 

Aanleg 

 

Tijd en ruimte 

Opbouw van een boorlocatie (150x150 meter) duurt 8 weken (Cuadrilla) tot 3 maanden (W+B). Eerst 

wordt een boorkelder aangelegd, vervolgens wordt deze afgedekt door een betonplaat, daarop komt 

vloeistofdicht asfalt. Ten slotte worden boortoren en bijgebouwen (generatoren, silo’s, tanks, 

containers, accommodatie) opgebouwd. De boortoren is 30 tot 54 meter hoog. Naast de bouwlocatie 

komt een waterbassin, en er worden pijpleidingen aangelegd naar het gasnet voor levering van het gas. 

Eventueel ook aanleg van pijpleidingen voor aanvoer van frackingwater
20

. 

 

Transport 

Aanvoer van materialen vindt plaats overdag op werkdagen. Het aantal transportbewegingen is 560 

(14 per dag).
21

 

 

Geluid 

De aard van de geluidhinder: deze wordt veroorzaakt door het vrachtwagenverkeer en de 

bouwactiviteiten. 

 

Licht 

Volgens W+B (Bijdrage 1, p. 263) zal sprake zijn van lichthinder, volgens Cuadrilla vindt de aanvoer 

van materialen alleen overdag en in het weekeinde plaats. De bouwactiviteiten zelf kunnen wel 24/7 

plaatsvinden, en dat betekent dat de bouwplaats ‘s nachts verlicht zal zijn. W+B stelt dat geen 

uitspraak mogelijk is over de intensiteit van de verlichting – daarmee maken ze zich er wel heel 

makkelijk vanaf. Om een beeld te krijgen: de richtlijn voor het verlichten van een voetbalveld is 200 

lux. Een schaliegasinstallatie is 1,5 voetbalveld groot, dus laten we zeggen dat hier sprake is van 300 

lux
22

. Ter vergelijking, het effect van de volle maan aan het aardoppervlak is 1 lux – het gaat dus om 

300 volle manen. Nu moet wel gesteld worden dat men dan spreekt over de lichtintensiteit ter plekke, 

deze neemt met de afstand af, net als geluidsintensiteit. Ook de richting van de verlichting is van 

invloed. Cuadrilla zelf spreekt van “naar binnen gericht”. De lichtvervuiling is in alle levensfasen 

gelijk dus wordt hierna niet meer toegelicht. 

 

Boren 
 

Tijd en ruimte 

Vervolgens worden de putten geboord. Per boorlocatie gaat het om 10 of meer boorputten. Er zijn 

meerdere putten nodig: vanuit 1 put kan in 1 richting horizontaal geboord worden.
23

 Het boren van een 

put duurt 6 weken tot 6 maanden
24

. De Cuadrilla website (Veelgestelde vragen) heeft het over 14 

weken. Er wordt één put tegelijk geboord. In het gunstigste geval duurt het totale boren: 10 putten x 6 

weken = 60 weken; in het ongunstigste: 30 putten x 6 maanden = 15 jaar. De waarheid zal wel ergens 

in het midden liggen, de boorfase duurt dan al gauw enkele jaren, waarbij de 2 jaar van W+B mogelijk 

                                                           
20

 Volgens Erik Visser (Cuadrilla, hierna EV) is er een afspraak met Brabant Water over aanvoer via pijpleiding, 

in de NOP, waar Vitens opereert, is nog niets afgesproken en zal vooralsnog fracking water via vrachtauto’s 

worden aan- en afgevoerd. 
21

 Bron: www.cuadrillaresources.nl.  
22

 Dat zit er waarschijnlijk niet zoveel naast: op een Amerikaanse website (http://marcellus-wv.com/more-

impacts/noise-lights-and-fumes) is te lezen “lit up at night like a minor league baseball park”. 
23

 Volgens EV ongeveer 15 putten. W+B heeft het over “tot 30 boringen”. 
24

 EV: 6 weken; W+B: 2 tot 6 maanden. Een proefboring zal langer duren dan een productieboring, vanwege de 

meetactiviteiten die tegelijkertijd worden uitgevoerd. 
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aan de lage kant is. De informatie van EV (15 putten) en Cuadrilla FAQ’s (12 weken per put) 

combinerend kom je aan 180 weken of 3,5 jaar. 

 

Transport 

W+B gaat niet op de transportbewegingen in. Er is sprake van honderden per boorput. Volgens W+B 

is voor het boren van één put 900-2.400 m
3
 water nodig, dit zijn 72-192 transportbewegingen

25
. 

Afvoer meegerekend. Bij 10-30 boorputten minimaal 10x72=720, maximaal 30x192=5.760 

bewegingen. 

 

Geluid 

Wat betekent een boring voor de omgeving? Boren gebeurt 24/7, dus er is sprake van permanent 

geluid en verlichting. Het geluid van de geïsoleerde generatoren is 50 decibel
26

, over het geluidsniveau 

van het boren / de boorinstallatie zelf is niet veel informatie te vinden. W+B stelt (Hoofdrapport, 

pp76-7): “Op kleine afstand (circa 50-60 m) van een mijnbouwlocatie ten behoeve van de opsporing 

en/of productie van schaliegas kunnen verschillende activiteiten leiden tot geluidsniveaus die oplopen 

tot 70-80 dBA.” 

Een geluidsniveau van 80 decibel op 50 meter afstand van de bron (een boorlocatie is te beschouwen 

als een puntbron) neemt af tot ongeveer 40 decibel op 2.500 meter
27

. Veel meer over geluid volgt 

hierna. 

 

Fracken 

 

Tijd en ruimte 

Het fracken duurt volgens W+B 2 maanden. Volgen Cuadrilla echter slechts 2 weken per put. Een put 

wordt circa 4x gefrackt. Fracking gebeurt overdag en duurt steeds een paar uur. Er kan waarschijnlijk 

niet in alle boorputten gelijktijdig gefrackt worden. Dus mogelijk dat 15 putten een fracking periode 

van 30 weken vergen
28

.  

 

Transport 

Fracking water wordt aan- en afgevoerd door middel van tankwagens. Althans zo is het scenario in de 

NOP. In het rapport Shale gas production in a Dutch perspective van Royal Haskoning is sprake van 

800-2.000 transportbewegingen per boorput, waarvan veruit de meeste geconcentreerd rond het 

fracking proces (aan- en afvoer van fracking water). In het licht van de bewering van W+B dat voor 

het fracken per put 7.000-30.000 m3 water nodig is, oftewel 560-2.400 transportbewegingen inclusief 

afvoer. Hoe dan ook, voor 15 boorputten op één locatie kom je dan wel op 8.400-36.000 bewegingen. 

Echter, dit aantal wordt gereduceerd doordat hergebruik van fracking water. De hoeveelheid die kan 

worden hergebruikt zit rond de 10%-30%
29

. Maar dan houd je nog ongeveer 7.000-30.000 bewegingen 

over (gerekend met 20% hergebruik gemiddeld). 

 

Geluid 

W+B wekt de suggestie dat je kan spreken van een algemeen geluidsniveau per boorlocatie, zie het 

citaat onder “Boren – geluid”. In het hoofdrapport, paragraaf 3.4 (Mogelijke gevolgen), p. 21, wordt 

echter vastgesteld dat de meeste hinder afkomstig is van de boorfase.  

 

Winning 
 

Het landschap zal een dicht netwerk van boorlocaties zal kennen die alle tezamen zorgen voor een 

totaaleffect van ruimtebeslag, transportbewegingen, geluids- en lichthinder. 

 

                                                           
25

 Obv een tankinhoud van 25m
3
. 

26
 Het geluid van rustig verkeer op 30 meter afstand. 

27
 Vergelijkbaar met een computer ventilator. 

28
 Dit laatste moet nog geverifieerd. 

29
 Zie Cuadrilla Informatiepakket p. 17. 
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Geluidshinder 

Zie hieronder een kaartje waarop mogelijke boorlocaties zijn aangegeven (als rode blokjes), alle op 5 

kilometer van elkaar verwijderd. De locaties zijn genummerd om te kunnen dienen als referentiepunt 

voor het doen van geluidsdrukberekeningen. 

 

 
 

Legenda 

·  zwarte lijn: schalie- / steenkoolgasgebied 

·  gele lijn: afbakening concessiegebied 

·  rode blokjes: mogelijke boorlocaties 

De boorlocaties zijn geëxtrapoleerd op basis van de locaties Marknesse en Luttelgeest, steeds een 

onderlinge afstand van 5 kilometer aanhoudend, de afstand die Cuadrilla beoogt aan te houden. 

 

Op basis van de formules die worden toegepast bij geluidsniveau berekeningen is het patroon van 

geluidsverdeling vast te stellen. Hier volgen enkele voorbeelden van de te verwachten geluidsniveaus 

op een drietal locaties in het boringsgebied zoals de NOP zou worden: 

 

1. Bij de groene ster: de ‘geluidsluwe’ plek precies tussen 4 boorlocaties in. 

2. Bij de blauwe ster: een plek halverwege 2 locaties. 

3. Bij de rode ster: 1 kilometer van een locatie verwijderd. 

 



Beleidsnotitie Schaliegas – handreiking beleidsvorming gemeente Steenwijkerland Pag. 19 
Ref.: Werkgroep Boringen - Schaliegas  7 maart 2014 

 
 

 
 © 2014 Werkgroep Boringen Steenwijkerland 

 

Uitgangspunten: 

 

1. Het brongeluid is 80 decibel op 60 meter van een boorlocatie (o.b.v. Witteveen+Bos). 

2. De geluidsdruk per locatie wordt berekend mbv deze link: 

http://berekenen.nu/index.php?view=article&id=18.  

3. In aanmerking wordt genomen de geluidsproductie van de locaties op een afstand van minder 

dan 10 kilometer van het meetpunt 

4. Het door de diverse boorlocaties geproduceerde geluid is gelijksoortig maar niet in fase. 

5. Het is windstil. 

6. De optelling van de geluidsniveaus gebeurt volgens een ietwat complexe formule, deze wordt 

hier niet toegelicht. 

 

Meetpunt 1: de groene ster (midden tussen 4 boorlocaties) 

 Afstand km Geluidsdruk db 

Locatie 8 6,9 18 

Locatie 9 6,9 18 

Locatie 14 6,9 18 

Locatie 15 3,5 34 

Locatie 16 3,5 34 

Locatie 17 6,9 18 

Locatie 21 6,9 18 

Locatie 22 3,5 34 

Locatie 23 3,5 34 

Locatie 24 6,9 18 

Locatie 28 6,9 18 

Locatie 29 6,9 18 

 

Opgeteld leidt dit tot 40 decibel. Dit is vergelijkbaar met het geluid van rustig pratende mensen. Wat 

hier opvalt is dat dit getal zuiver veroorzaakt wordt door locaties 15, 16, 22 en 23 (turquoise gekleurd). 

 

Meetpunt 2: de blauwe ster (halverwege 2 boorlocaties) 

 Afstand km Geluidsdruk db 

Locatie 8 9,0 10 

Locatie 9 7,5 16 

Locatie 10 9,0 10 

Locatie 15 5,6 24 

Locatie 16 2,5 40 

Locatie 17 5,6 24 

Locatie 22 5,6 24 

Locatie 23 2,5 40 

Locatie 24 5,6 24 

Locatie 28 9,0 10 

Locatie 29 7,5 16 

Locatie 30 9,0 10 
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Opgeteld leidt dit tot 43 decibel. Dit is vergelijkbaar met het geluid van rustig pratende mensen. Wat 

hier opvalt is dat dit getal al veroorzaakt wordt door de locaties 16 en 23 (turquoise gekleurd). 

 

Meetpunt 3: de rode ster (op 1 km van een boorlocatie) 

 Afstand Geluidsdruk db 

Locatie 8 6,4 20 

Locatie 9 5,1 26 

Locatie 10 7,8 15 

Locatie 14 9,0 10 

Locatie 15 4,0 32 

Locatie 16 1,0 53 

Locatie 17 6,0 22 

Locatie 22 6,4 20 

Locatie 23 5,1 26 

Locatie 24 7,8 15 

 

Opgeteld leidt dit tot 53 decibel. Dit is vergelijkbaar met het geluid van rustig verkeer. Wat hier opvalt 

is dat locatie 16 (turquoise gekleurd) alleen al verantwoordelijk is voor het totale geluidsniveau. 

 

Toelichting decibellen geluidsniveaus: 

 

Decibellen Beschrijving Vergelijking 

0 Gehoordrempel Totale stilte 

10 Net hoorbaar Normale ademhaling  

20 Extreem stil Fluisteren, boombladeren 

30 Zeer stil Bibliotheek, natuurgebied 

40 Stil Gedempt gesprek 

50 Rustig Licht autoverkeer 

60 Goed hoorbaar Gesprek, vaatwasser 

70 Storend Snelweg 

80 Luid Zwaar verkeer 

90 Zeer hinderlijk Druk stadsverkeer 

100 Zeer luid F16 op 300 meter hoogte 

110 Extreem luid F16 op 90 meter hoogte 

 

Wat betekent dit voor de gebieden Noordoostpolder en Steenwijkerland? Deze gebieden kenmerken 

zich door stilte, met in de avond geluidsniveaus van 30 decibel. Dit zullen we nergens in de streek 

meer ervaren: geluidsniveaus gaan omhoog naar 40-50+ decibel. Dit zijn geen schadelijke of extreme 

geluidsniveaus. Maar het betekent wel het einde van het stiltetijdperk hier. Wel zal het geluidsniveau 

meer manifest zijn naarmate men dichter bij een boorlocatie woont (op 500 meter bijvoorbeeld 59 

decibel). 

 

Transportbewegingen 

 

De infrastructuur van Noordoostpolder en Steenwijkerland in het concessie+schaliegasgebied “NOP” 

bestaat uit een aantal N-wegen en een A-weg. Dit zijn ze: 
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Weg Lengte (geschat, binnen het gebied) 

A6 55 km 

N50 10 km 

N331 20 km 

N351 60 km 

N352 30 km 

N712 23 km 

N713 7 km 

N714 5 km 

N715 18 km 

N718 5 km 

 

 

De totale voor zwaar verkeer beschikbare infrastructuur is, bij schatting, 233 km lang. Het is natuurlijk 

niet eenvoudig om de belasting van deze wegen te voorspellen die het gevolg is van de 

schaliegasexploitatie in het gebied. Vooral niet omdat hierover maar weinig gegevens bekend zijn. 

 

Duidelijk lijkt te zijn dat aanleg, boren en fracking de meeste tankwagenbewegingen vereist. De 

productiefase aanzienlijk minder omdat het gas per pijpleiding zal worden afgevoerd. 

 

Maar stel nu dat besloten wordt om op grote schaal over te gaan tot schaliegaswinning en er in een 

bepaalde periode 31 boorlocaties worden aangelegd dan leveren deze drie fasen toch de nodige 

beweging op. Om uit te gaan van gemiddelden voor 1 locatie. 

·  Aanleg 560 bewegingen. 

·  Boren: 10-30 putten, per put 72-192 bewegingen, totaal 720-5.760 bewegingen. 

·  Fracken: pakweg 7.000-30.000 bewegingen. 

 

Gemiddeld zouden deze voorbereidende fasen zo’n 560 + 3.240 + 18.500 = 22.300 

tankwagenbewegingen vergen per locatie. Voor circa 30 locaties zijn dat een kleine 700.000 

bewegingen. Stel dat deze opbouwfase 10 jaar duurt dan is sprake van zo’n 70.000 bewegingen per 

jaar of 190 per dag. Duurt de opbouwfase 5 jaar dan zijn dat er 380 per dag. Wanneer normale 

werkdagen wordt gewerkt kom je op ruim 60 per uur, of 1 per minuut. Wanneer een tankwagen 

pakweg een uur van de in de regio beschikbare infrastructuur gebruikmaakt dan rijden er op enig 

moment 60 van rond – op een wegennet van ruim 200 km lang met tussenafstanden van 3-4 kilometer. 

Dat lijkt mee te vallen maar deze zware en lange tankwagens zullen samenklonteren bij rotondes en 

stoplichten, de verkeersknooppunten, en de kans is dat ze daar bijdragen tot een stevige filevorming. 

Daar hoort uiteraard een flinke toename van het verkeerslawaai en fijnstof bij. 

 

Het is prima mogelijk om een gebied in te richten als winningsgebied voor schaliegas. Maar dit houdt 

wel in dat je diep ingrijpt in het karakter van het gebied. Wat je voorheen ook maar had – stad, dorp, 

platteland of natuur – het zal worden getransformeerd tot industriegebied. 
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De politiek 
 

Welke keuzes maken onze  politici en waarom 

Politieke keuzes, ook voor het milieu, zijn vaak gebaseerd op een kortetermijnvisie en 

verkiezingswinst. In elk verkiezingsprogramma is er aandacht voor het milieu. Mooie woorden in 

overvloed die vaak niet worden omgezet in concrete daden met een degelijke financiële 

onderbouwing. Ook in Steenwijkerland zijn politici er trots op wat ze allemaal voor een goed milieu 

doen, terwijl tegelijkertijd deze gemeente het afvalputje van Nederland dreigt te worden. Er is 

interesse om juist in onze gemeente te boren naar schaliegas en aardwarmte en in de bodem kernafval 

op te slaan. Doordat wij een meer partijen stelsel kennen zijn de programakkoorden vaak een slap 

compromis van de eerder uitgesproken doelstellingen. Daar komt bij dat milieuvervuiling zich niks 

aantrekt van landsgrenzen. De EG wil wel strengere milieu eisen maar dit mag voor politici niet ten 

koste gaan aan concurrentiekracht ten opzicht van andere werelddelen.  

 

Wanneer reageert de bevolking 

“Wanneer het kalf verdronken is dempt men de put” is een spreekwoord dat ook bij maatregelen rond 

ons milieu vaak van toepassing is. De ontbossing in Indonesië, de ziekmakende smog in grote 

wereldsteden zoals in Peking, de gigantische plasticvervuiling in onze wereldzeeën zijn hier 

voorbeelden van. Een bewuste keuze om welzijn voor welvaart te laten gaan wordt door de (te) rijke 

westerling niet gemaakt. Het grootste deel van onze minder bedeelde wereldbevolking wil nu ook snel 

zijn deel van de welvaart die het westen ten deel is gevallen. Onze kleine aardbolletje kan deze aanslag 

op het milieu niet aan. De grondstoffen (waaronder zoetwater) raken uitgeput met het trieste gevolg 

dat er weer kans op oorlogen ontstaan. Dit om je “recht” te halen.  

 

Visie van Natuur & Milieu 2014 

Het kabinet zegt dat het zich op milieugebied niet meer dan andere Europese landen wil inspannen. 

Het kabinet wekt hiermee de suggestie dat Nederland voorop of minstens in de pas loopt met Europa. 

De cijfers geven een volledig ander beeld. “Op de Europese ladder presteert Nederland ronduit slecht 

op de belangrijkste milieu-indicatoren, zoals bodem, lucht en water. Dat is slecht voor onze 

gezondheid en economie”, zegt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu. Alle Noord- en West-

Europese landen, uitgezonderd België, doen het beter dan Nederland. De belangrijkste boosdoeners 

zijn vee, auto's en kolencentrales. 

 

Positie van Nederland voor lucht, water en bodem.  

Nederland staat op plaats 27, de laagste plaats, voor bodemkwaliteit. De Nederlandse bodem is de 

meest verontreinigde van Europa door stikstof en fosfaat, afkomstig van de grote veestapel. Door het 

enorme stikstofoverschot voldoet Nederland niet aan de Europese norm in de nitraatrichtlijn en heeft 

daarom een uitzondering op de norm gekregen. Nederland staat ook op plaats 27 voor waterkwaliteit. 

Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Voor vrijwel al ons water lopen we 

het risico dat we de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet halen. De kans dat we van de 

laatste plaats afkomen is klein omdat het kabinet Rutte tot 2015 structurele bezuinigingen op het 

waterbudget heeft vastgesteld van € 150 miljoen. Nederland staat op plaats 25 voor luchtkwaliteit. De 

luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa. Met België en Luxemburg heeft 

Nederland de hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofoxiden (NOx) per km2. De concentratie fijnstof 

ligt in Nederland 25% hoger dan het Europese gemiddelde. Gezondheidsschade voor veel mensen en 

aantasting van de natuur zijn het gevolg. Ook voor de bescherming van natuur en klimaat en voor het 

opwekken van hernieuwbare energie scoort Nederland in de achterhoede van Europa met 

respectievelijk een 22e, 20e en 24e plaats. Belangrijke natuurgebieden worden slecht beschermd. 

Desondanks maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend dat het budget teruggaat van € 800 miljoen 

naar € 200 miljoen per jaar. De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland boven het Europese 

gemiddelde en de trend is stijgend. Nederland haalt het Kyoto-doel alleen door aankoop van 

buitenlandse emissierechten. 
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Standpunten van de fracties in onze gemeente Steenwijkerland 

 
PvdA Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: • varkensflats en megastallen en dergelijke bij 

ons niet welkom zijn. Wij hebben een kleinschalig en kwetsbaar landschap waarbinnen dit soort grote 

bedrijven niet past. • alle ruimtelijke ontwikkelingen zo mogelijk waarde moeten toevoegen aan de 

omgeving, maar ten minste passend zijn. Landschappelijke inpassing is een noodzaak voor behoud 

van de kwaliteit van onze streek. Daarnaast moet bij nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden 

worden met de volksgezondheid.  • wij de winning van schaliegas te risicovol vinden om in de directe 

nabijheid van ons kwetsbare gebied mogelijk te maken. • wij het behouden van de status van het 

Nationaal Park Weerribben-Wieden van groot belang achten. 

 
Christen Unie Energietransitie (de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals energie 

uit zon en wind) moet binnen maximaal dertig jaar worden gerealiseerd. In Steenwijkerland is 

afgesproken dat we er naar streven om in 2020 in de gemeente een volume aan duurzame, nieuwe 

energie op te wekken ter grootte van het totale huishoudelijke energiegebruik binnen de gemeente. Dat 

kan bijvoorbeeld via zonenergie of biovergisting. De meeste politieke partijen in Steenwijkerland zijn 

tegen het plaatsen van grote en zelfs kleinere windmolens in Steenwijkerland. De ChristenUnie heeft 

ervoor gepleit om innovatie op het gebied van windmolens niet te frustreren en bedrijven toe te staan 

om te experimenteren met kleine en middelgrote windmolens. Ook voorstellen voor experimenten 

voor grootschalige opwekking van energie met zonnepanelen (b.v. “zonneweiden” op of rond 

bedrijventerreinen) willen we positief tegemoet treden. Op het gebied van nieuwe, duurzame energie, 

moeten overheidsinstellingen het voorbeeld geven door groene stroom af te nemen en 

verbrandingsmotoren in hun wagenpark zo veel mogelijk af te schaffen. Door voorlichting, 

vergunningen en handhaving moet de gemeente bedrijven en burgers uitnodigen en sturen om actief 

mee te werken. 

 
D66 D66 vindt dat er in een Steenwijkerland niet op 4 kilometer diepte naar aardwarmte geboord mag 

worden d.m.v. fracken, zolang niet wetenschappelijk is aangetoond dat dit 100% risicoloos kan. D66 

vindt dat er geen radioactief afval opgeslagen mag worden in Steenwijkerland. D66 vindt dat er in 

Steenwijkerland niet geboord mag worden naar schaliegas, ook niet als experiment. Zolang de 

(negatieve) gevolgen hiervan niet bekend zijn, willen we geen risico in onze mooie gemeente.  

 

VVD De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van 

economisch rendement. De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door 

minder regels en eenvoudige procedures. Standpunten VVD Steenwijkerland .   Duurzaamheid betreft 

niet alleen energie, maar ook milieu. De VVD wil dat voor de inwoners inzichtelijk is waar er energie 

kan worden bespaard. Mensen kunnen daar vervolgens zelf mee aan de slag. Dat is goed voor hun 

portemonnee en draagt bij aan een duurzamere gemeente  

 
BGL (Buiten Gewoon Leefbaar) Deze partij zet zich in voor leefbaarheid in de kernen in combinatie 

met handhaving van milieugbelangen. De uitwerking van een doordacht energieprogramma waarbij op 

maat gekeken wordt naar de mogelijkheden om energie te verduurzamen. Zonne-energie, gebruik van 

warmtepompen, aardwarmte e.d. zijn breder in te zetten. De diversiteit in onze gemeente maakt dat 

mogelijk. 

 

CDA  Duurzaam Steenwijkerland. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de 

behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften 

te voorzien in gevaar te brengen. Of: wij erven de aarde van onze kinderen! Omdat de hoeveelheid 

fossiele grondstoffen steeds verder afneemt maar vooral ook omdat die vorm van energieopwekking 

schadelijke gevolgen heeft voor ons milieu, wil het CDA de focus houden op nieuwe of hernieuwde 

duurzame energiebronnen. Denk aan biomassa, bodem- wind- en zonne-energie. Energie besparen en 

nieuwe energie zijn nodig om op lange termijn efficiënter te ondernemen, goedkoper te wonen, 

slimmer te werken en gezonder te leven. De lange termijndoelstelling van het CDA is dat de gemeente 



Beleidsnotitie Schaliegas – handreiking beleidsvorming gemeente Steenwijkerland Pag. 24 
Ref.: Werkgroep Boringen - Schaliegas  7 maart 2014 

 
 

 
 © 2014 Werkgroep Boringen Steenwijkerland 

Steenwijkerland een energie neutrale gemeente wordt. Daardoor levert zij op een verantwoorde wijze 

een bijdrage aan het tegengaan van het broeikaseffect (global warming). Er zal blijvend gemonitord 

moeten worden waar we staan in onze doelstellingen voor een energie neutrale gemeente. De niet-

fossiele energiewinning moet gestimuleerd worden. Het CDA wil ruimte voor innovatie en 

experimentele ontwikkelingen. Duurzaamheid moet een criterium worden voor het 

aanbestedingsbeleid. Ook vraagt het CDA aandacht voor energiebesparing in bestaande... 

 

CPB  De CPB (Christelijke Partij Burgerbelangen) zal uit het Natura 2000 voortkomende beleid 

kritisch benaderen met als fundament dat de inwoners het landschap hebben onderhouden en bewaard 

waardoor een gebied van grote landschappelijke waarde is ontstaan. Dit resultaat, door mensenhanden 

en -werk verkregen, behoort gewaardeerd te blijven. De CPB wijst elk beleid dat hieraan afbreuk doet 

met kracht van de hand. De gemeente dient er in haar beleid voor te zorgen dat er in elke kern 

bouwgrond ter beschikking is en blijft. Dit betekent dat er op tijd gestart moet worden met nieuwe 

bestemmingsplannen, zodat er elk jaar naar behoefte woningen gebouwd kunnen worden. De 

woonvisie dient als leidraad. Gezien de huidige economische situatie is het echter noodzakelijk om de 

vinger aan de pols te houden, extra alert te zijn op de ontwikkelingen en niet bang zijn om de 

woonvisie eventueel naar boven of naar beneden bij te stellen. Onze gemeente krijgt steeds meer te 

maken met grote beperkingen die ons opgelegd worden door hogere overheden. Natura 2000, ruimte 

voor water en waterwingebieden geven al genoeg beperkingen in diverse kernen. Deze zaken eisen 

een alert reageren van het gemeentebestuur.  

 

Enkele afwegingen zoals deze in de politieke discussie aan de orde zijn 

Schaliegas winnen is nog altijd niet volledig zonder risico’s. Naar het zich laat aanzien zullen in 

Nederland milieutechnisch betere boorputten worden geslagen dan tot nu toe gebruikelijk. Een ander 

voordeel van de Nederlandse situatie is de verplichting het met chemicaliën vervuilde water af te 

voeren. Maar een enorme hoeveelheid schoon water blijft nodig, schoon water wordt vermengd met 

chemicaliën. En deel van dat water komt op de boorlocatie in de bodem, dus op plaatsen waar je het 

niet wilt. Wat er met het vervuilde water gebeurt nadat het is afgevoerd, is onvoldoende duidelijk. 

 

Er zal, indien de plannen doorgaan, aanzienlijk dieper worden geboord dan in de VS waar op veel 

locaties schaliegas wordt gewonnen. In Engeland werd ook naar schaliegas geboord waardoor 

aardbevingen ontstonden. Dat is de reden waarom die boringen zijn stopgezet. Ook in het Brabantse 

gebied – met 36 geopteerde boorlocaties – (bron  ED 4 september 2013) is de kans op aardbevingen 

en/of schokken aanwezig. In Groningen doen deze reacties zich ook voor, wat leidt tot veel commotie 

en schade aan huizen maar er is nog steeds geen goede oplossing voor dit probleem. Voor Noord 

Brabant geldt bovendien dat een deel van de locaties in dichtbevolkt gebied ligt, namelijk Eindhoven 

en Best.  

 

Waterwinbedrijven maken zich grote zorgen.
30

 Zij zijn niet in het proces van besluitvorming 

betrokken en vrezen voor vervuiling van het grondwater waarvan zij ons drinkwater betrekken. Door 

aardbevingen kunnen de chemicaliën in ons grondwater terechtkomen. Deze schade is onherstelbaar. 

We moeten ons dus zorgen maken over de toekomst van ons drinkwater.
31

 

 

Tien jaar geleden was Nederland koploper in de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. 

Inmiddels hebben Duitsland en Denemarken die positie van ons overgenomen. Als voldoende 

schaliegas wordt gevonden, kunnen we naar subjectieve schatting acht jaar vooruit met 

milieubelastende energie maar worden naar verwachting investeringen in echt duurzame oplossingen 

                                                           
30

 De Vewin (Unie van Waterschappen) stuurde op 27 januari 2014 een brief aan minister Kamp waarin zij haar 

zorgen uit over de voornemens t.a.v. schaliegaswinning en ervoor pleit als volwaardig partner in het overleg 

hierover betrokken te worden. 
31

 Zie hier het standpunt van Vitens: 

https://www.vitens.nl/overvitens/media/persberichten/Documents/12042013%20Vitens%20Zorgen%20schaliega

s%20drinkwaterwinning.pdf.  



Beleidsnotitie Schaliegas – handreiking beleidsvorming gemeente Steenwijkerland Pag. 25 
Ref.: Werkgroep Boringen - Schaliegas  7 maart 2014 

 
 

 
 © 2014 Werkgroep Boringen Steenwijkerland 

uitgesteld. Hiermee lopen we grote kans nog verder achterop te raken bij de ontwikkeling van 

energiebronnen die ons helpen in plaats van bedreigen.  

 

Buitenlandse commerciële partijen (Hutton Energie, Cuadrilla en NPN) hebben inmiddels door heel 

Brabant concessies verworven. Hun belangen om de proefboring te laten slagen en verder te kunnen 

met de winning van schaliegas zijn dus groot. Van onpartijdig onderzoek naar haalbaarheid en de 

gevolgen voor het milieu op lange termijn is niets bekend. Volgens de Radionieuwsdienst (4 

september 2013, 16:30) dwingt de regering onderzoekers zelfs negatieve onderzoeksresultaten af te 

zwakken of zelfs weg te laten. De opbrengst van schaliegas voor de Nederlandse staat is ongeveer € 

800.000 (bron ED 4 september 2013) per jaar. Men verwacht 4-10 jaar schaliegas te kunnen winnen. 

Na aftrek van investeringen in maatregelen die overlast moeten tegengaan en na reservering voor de 

kosten van milieuschade in de toekomst blijft relatief weinig over. Waarom die haast? Dat gas zit er 

nog lang genoeg. Waarom niet de resultaten afwachten van boringen in gebieden die niet tot de 

dichtstbevolkte van de wereld horen. 

 

Landelijke standpunten van politieke partijen 

 
D66 D66 wil eerst duidelijkheid over de veiligheids- en milieurisico’s van het boren naar schaliegas. 

D66 wil eerst wachten op het onderzoek naar schaliegaswinning in Nederland dat voor de zomer door 

het kabinet naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Nederland is een dichtbevolkt land waar heel 

andere regels gelden dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, een land dat nu op grote schaal gebruik 

maakt van schaliegas. Een onderzoek zou ook meer informatie moeten geven over zaken als de relatie 

met drinkwaterwinning en de CO2-uitstoot waarmee het winnen en gebruiken van schaliegas gepaard 

zou gaan. Ook ziet Tweede Kamer lid Van Veldhoven (duurzaamheid, mobiliteit en ruimtelijke 

ordening) graag een nadere analyse van de potentiële economische relevantie, waarvan zij nog niet 

overtuigd is. 

 

PVV Veiligheid en draagvlak onder de bevolking zijn voor de PVV voorwaarden voor de winning van 

schaliegas. Nader onderzoek naar lokale omstandigheden is noodzakelijk om een uitspraak te kunnen 

doen over de veiligheid en wenselijkheid van deze vorm van gaswinning. PVV-woordvoerder Reinette 

Klever: “Alleen als vaststaat dat schaliegaswinning op een veilige en verantwoorde manier kan 

worden uitgevoerd en als vaststaat dat er draagvlak bestaat onder de bevolking kan de minister op 

steun van de PVV rekenen. Zonder draagvlak onder de bevolking zal de PVV geen steun verlenen aan 

de winning van schaliegas”. 

 

SP Het zal nog zeker 50 jaar – en vrijwel zeker langer – duren eer we onze energie geheel opwekken 

uit duurzame bronnen. In die overgangsperiode is gas de schoonste brandstof, met de geringste 

effecten voor de luchtkwaliteit en de klimaatverandering. De SP is ervoor om in Nederland met name 

in te zetten op gas als overgangsbrandstof. We hebben veel bedrijven met expertise in huis, 

beschikken over de infrastructuur die nog wordt verbeterd. Winning van onconventioneel gas 

(schaliegas) sluiten we niet uit als overtuigend wordt aangetoond dat de winning veilig en tegen 

acceptabele milieuvoorwaarden kan plaatsvinden. De eventuele opbrengsten van schaliegas voor de 

staat moeten gebruikt worden om de verduurzaming van onze energievoorziening te versnellen. 

 

VVD De VVD wil een verantwoord energiebeleid voeren. De komende decennia zullen fossiele 

brandstoffen nog schaarser worden dan nu het geval is. Dat leidt tot stijgende prijzen die onze 

concurrentiepositie op den duur kunnen aantasten. Ook zullen we in de toekomst voor olie en gas 

steeds meer afhankelijk worden van het buitenland. Wij kunnen het ons daarom niet permitteren 

nieuwe vormen van energieopwekking onbenut te laten. 

Door in te zetten op verschillende energiebronnen, worden wij minder afhankelijk van de regio’s waar 

fossiele energie vandaan komt. Schone en hernieuwbare energie zijn belangrijke onderdelen van het 

innovatiebeleid. De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is dè kans om nieuwe economische 

activiteiten te ontwikkelen en als land een koppositie te verwerven op het gebied van kennis en 

innovatie. De afgelopen jaren nemen steeds meer mensen zèlf initiatief, omdat het door dalende 
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kostprijzen steeds interessanter en rendabeler wordt te investeren in duurzame energie en 

energiebesparing. Goede voorbeelden daarvan zijn de toepassing van geothermie in de glastuinbouw 

en particuliere initiatieven met zonnecellen. De VVD wil lokale initiatieven stimuleren door de 

mogelijkheden voor energieopwekking op decentraal niveau te verruimen. Zo ontstaat er een 

stimulans voor slimme decentrale energienetwerken, waarbij het voor particulieren aantrekkelijker 

wordt zelf te investeren. De VVD wil af van langdurige subsidiëring van allerlei vormen van nieuwe 

energieopwekking. Uiteindelijk bepaalt niet de overheid maar de markt welke energiebron de 

toekomst heeft. Als dit op een geleidelijke manier gebeurt, kunnen we de overstap maken zonder 

bedrijven en ondernemers in de wielen te rijden. 

Energiemix en emissiebeprijzing   Diversificatie van de energiemix is van belang om minder 

afhankelijk te zijn van een of enkele energiebronnen en politiek instabiele regio's. De VVD ziet in die 

energiemix ook een plaats voor kernenergie. Kernenergie is schoon en relatief goedkoop,  leidt tot 

slechts beperkte CO2-uitstoot en kan veilig. In het Zeeuwse Borssele mag van de VVD een tweede 

kerncentrale worden gebouwd. Dit moet een centrale worden van het modernste type. Zo’n 

kerncentrale moet zonder betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden. Verder zal de VVD 

onderzoek van energiebedrijven naar een verantwoorde winning van schaliegas in Nederland niet in de 

weg staan. 

 

PvdA De winning van schaliegas in Nederland mag alleen plaatsvinden als dat schoon en veilig kan. 

De economische kansen zijn groot, maar dit mag niet ten koste gaan van ons milieu of ons drinkwater. 

Het rapport van Witteveen+Bos gaat maar in beperkte mate in op schone en innovatieve methoden die 

mogelijk bij het winnen van schaliegas kunnen worden gebruikt. Over deze en andere vragen naar 

aanleiding van het rapport wil de PvdA een hoorzitting organiseren. Wij zullen het onderzoeksrapport, 

de hoorzitting en de appreciatie van de commissie-MER vervolgens in gezamenlijkheid beoordelen. 

 
Europa De Europese Commissie wil geen verbod op de winning van schaliegas. Dit maakte de 

Europese Commissie bekend in het Europees Parlement. CDA-Europarlementariër Lambert van 

Nistelrooij (energiebeleid): “Ik steun deze beslissing. Schaliegas biedt veel kansen, maar er bestaan 

ook risico's. In plaats van drastische maatregelen, zoals Frankrijk, dat gisteren een verbod op boringen 

afkondigde, kiest de Commissie voor een gedegen en onafhankelijke benadering. Eerst onderzoeken, 

dan pas beoordelen. Precies zoals ik de Commissaris ook heb gevraagd. Schaliegas in Europa is 

belangrijk, met name voor landen als Polen die hun leveringszekerheid willen vergroten.” De 

Europese Commissie zal de eerstkomende maanden verder onderzoek doen naar de verschillende 

risico's die bij boringen in verschillende steenlagen kunnen ontstaan. Ook kijkt men of het 

regelgevende kader aanpassingen behoeft. Van Nistelrooij voegt eraan toe dat er naast tegenstanders 

ook genoeg voorstanders in het Europees Parlement te vinden zijn: “Schaliegas draagt bij aan 

leveringszekerheid, is schoner dan steenkool en zorgt ervoor dat onze energierekeningen niet nog 

sterker stijgen.” Diverse schattingen laten zien dat de Nederlandse gasvoorraad met zo'n 40% kan 

stijgen als het schaliegas ook daadwerkelijk wordt gewonnen. Dat staat gelijk aan tien jaar Nederlands 

gasverbruik."
32

 

 

                                                           
32

 Een recente weergave inzake de stand van discussie in Europa is hier te vinden: http://www.europa-

nu.nl/id/vj5fnj0ugkww/europese_discussie_over_schaliegas.  
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Enkele buurlanden 

 
Duitsland In Duitsland heeft de kersverse SPD Minister van Milieu Barbara Hendricks, in een 

interview met Der Spiegel op 30 januari 2014 laten weten dat zij voorlopig niet van plan is om 

commerciële boringen naar schaliegas toe te staan. Voorlopig komt er alleen commercieel onderzoek 

maar daar blijft het bij. 

 
Frankrijk kent sinds 13 juli 2011 een wet die fracken verbiedt. Men keert zich niet zozeer tegen de 

winning van zogenaamde onconventionele brandstoffen als wel tegen deze vorm van winning. Op 

basis van deze wet is een aantal opsporingsvergunningen voor schaliegas ingetrokken. 

 

Verenigd Koninkrijk De afgifte van vergunningen om naar schaliegas te boren is gestuit op groot 

verzet onder de bevolking. Een bekende locatie die in opspraak kwam is Blackpool waar zich na 

fracking acties lichte aardbevingen voordeden. De boringen zijn daar vooralsnog stilgezet. Een andere 

verzetshaard die bekend werd in de media is Balcombe. Niettemin heeft het Verenigd Koninkrijk geen 

anti-schaliegasbeleid.
33

 

 

                                                           
33

 Voor meer informatie inzake schaliegas buiten Nederland, zie https://www.schaliegasvrij.nl/schaliegas-buiten-

nederland/.  
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De wetgeving 
 

Het juridisch kader speelt bij de hele schaliegaskwestie een grote rol. Immers eventuele 

schaliegasopsporing en –winning in ons land zal wel dienen te geschieden volgens de regelen der wet. 

In deze bijdrage wordt het juridisch kader geschetst aan de hand van een aantal vragen:  

a. Wordt er in de mijnwet specifiek naar schaliegas verwezen? 

b. Welke vergunningsprocedures spelen een rol? 

c. Hoe is aansprakelijkheid bij schade geregeld? 

d. Wat gebeurt er als bij de exploitant geen verhaal mogelijk is? 

 

a. Zijn schaliegasboringen uitdrukkelijk in de wet genoemd? 

De mijnwet uit 1810 is in 2002 vervangen door de Mijnbouwwet (en uitvoeringsregelingen). 

Aardwarmte wordt in deze wet uitdrukkelijk genoemd (artikel1), schaliegas niet (schaliegas valt onder 

het verzamelbegrip ‘delfstoffen’). 

b. Welke procedures moeten worden doorlopen? 

1. Een opsporingsvergunning dient te worden aangevraagd bij de Rijksoverheid (minister van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie [ELI]).De minister toetst hierbij aan de 

Mijnbouwwet en de zogenaamde ruimtelijke onderbouwing. 

2. Een omgevingsvergunning op grond van de WABO (Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht) dient aangevraagd te worden bij de gemeente als bevoegd gezag, maar veelal in 

plaats daarvan bij de minister van ELI. De minister neemt vaak de gemeentelijke bevoegdheid 

over, bijvoorbeeld als de boorlocatie in een beschermd natuurgebied ligt. Wordt hierbij afgeweken 

van het gemeentelijke bestemmingsplan, dan dient de gemeente een zogeheten ‘verklaring van 

geen bedenkingen’ al dan niet af te geven. 

3. Een bouwvergunning is vereist voor de installatie(s) van de (proef)boringen. Deze 

vergunningsaanvraag moet bij de gemeente worden ingediend. 

4. Tot slot is een winningsvergunning vereist op grond van de Mijnbouwwet,te verlenen door de 

minister van ELI, waarbij de minister akkoord moet gaan met het zogeheten bijbehorende 

winningsplan. Dit plan beschrijft de wijze van winning en de duur ervan, alsmede de maatregelen 

ter voorkoming van schade door bodembeweging (!). 

 

Eisen ten aanzien van (proef)boringen: zie Mijnbouwwet, de WABO en uitvoeringsregelingen 

van deze wetten. 

Mijnbouwwet: artikelen die toezien op de veiligheid en op de bescherming van het milieu en op het 

planmatig beheer van ‘voorkomens’ van delfstoffen of aardwarmte en op het beperken van schade 

door bodembeweging. 

WABO: handelt over de gevolgen van het mijnbouwwerk ten aanzien van het milieu: geluid, lucht en 

afval. 

 

Rechtsbescherming 
Artikel 142 Mijnbouwwet regelt de rechtsbescherming; hoofdstuk 20 van de Wet Milieubeheer is van 

overeenkomstige toepassing verklaard. 

 

Ten aanzien van schaliegas en de Noordoostpolder 
De minister van ELI heeft in 2010 een opsporingsvergunning verleend aan ‘Cuadrilla Resources Ltd’ 

ten behoeve van proefboringen (boorlocatie Marknesse). ‘Cuadrilla Resources Ltd’ heeft de 

vergunning overgedragen aan haar dochteronderneming ‘Cuadrilla Brabant BV’. Er mag nog niet 

worden geboord zolang nog niet alle benodigde vergunningen er zijn en vanwege een landelijk 

onafhankelijk onderzoek, ingesteld door de minister van ELI, naar de milieueffecten. In september 

2013 heeft minister Kamp verklaard dat de regering voorlopig afziet van proefboringen (minimaal 1 
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jaar). Er wordt thans gewerkt aan een Structuurvisie voor schaliegaswinning. Gemeenten kunnen 

worden verplicht met deze Structuurvisie rekening te houden in hun bestemmingsplannen. De 

provincies Overijssel en Flevoland en de gemeente Noordoostpolder hebben zich ‘schaliegasvrij’ 

verklaard. Steenwijkerland (nog) niet. Dat Steenwijkerland zich aansluit bij de gemeente Noord-

oostpolder is wel belangrijk als duidelijk signaal (besluit Gemeenteraad). De gemeente kan ook 

vergunningen weigeren en/of geen aanpassingen in het bestemmingsplan realiseren. Zo’n 120 

gemeenten (van 403) en 8 provincies (van 12) hebben zich intussen ‘schaliegasvrij’ verklaard. De 

provincie Overijssel heeft zich ‘schaliegasvrij’ èn ‘kernafvalvrij’ verklaard. 

 

c. Aansprakelijkheid voor schade op lange- en middellange termijn. 

Van toepassing zijn de Mijnbouwwet en het Burgerlijk Wetboek (BW). Artikel 6:177 lid 1 BW 

bepaalt dat de exploitant van een mijnbouwwerk aansprakelijk is voor schade ontstaan door aanleg en 

door exploitatie van het werk. Het betreft hier een risico-aansprakelijkheid. Risico-aansprakelijkheid 

wil zeggen dat men hoe dan ook aansprakelijk is, behoudens de aansprakelijkheidsuitsluitingsgronden 

genoemd in artikel 6:178 BW. Een natuurramp is bijvoorbeeld zo’n uitsluitingsgrond. De Mijnbouw-

wet legt de exploitant de verplichting op maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Bij het 

ontstaan van schade kan advies gevraagd worden aan de Technische Commissie Bodembeweging 

(TCBB). Er moet uiteraard aangetoond worden dat er causaal verband bestaat tussen bodembeweging 

en schade. 

 

d. Wat als de exploitant failliet gaat of niet in staat blijkt de schadevergoeding te kunnen 

betalen? 

Gaat er iets mis, dan is ‘Cuadrilla Brabant BV’ aansprakelijk, maar of de schadevergoeding 

daadwerkelijk kan worden uitbetaald, is uiteraard afhankelijk van de financiёle positie van deze BV. 

Kan ‘Cuadrilla Brabant BV’ niet uitkeren of is het bedrijf failliet of beeindigd wegens gebrek aan 

baten, dan is het gezien de gekozen juridische structuur uitgesloten dat het moederbedrijf ‘Cuadrilla 

Resources Ltd’ met succes kan worden aangesproken. 

 

In verband met deze vraag heeft de PvdA in de Tweede kamer op verzoek van Milieudefensie een 

aantal vragen gesteld aan minister Kamp. Kamp antwoordde in december 2013 dat de financiële 

capaciteit van de vergunninghouder ‘Cuadrilla Brabant BV’, mede gezien de verhouding met het 

moederbedrijf ‘Cuadrilla Resources Ltd’, hem geen reden gaf de vergunning niet te verstrekken dan 

wel in te trekken. Een extra financiële garantstelling door ‘Cuadrilla Resources’ was bij de verlening 

van de opsporingsvergunning volgens Kamp niet nodig. Dat Kamp deze opstelling kiest achten wij 

verbazingwekkend en bezijden de maatschappelijke realiteit.  

 

Omdat de Mijnbouwwet deze garantstelling heeft geclausuleerd en heeft verbonden aan een 

winningsvergunning is deze niet gevraagd bij de verlening van de opsporingsvergunning. 
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De alternatieven 
 

Wij willen als werkgroep niet volstaan met een simpelweg afwijzen van schaliegas of andere – naar 

onze mening – schadelijke vormen van energiewinning. Wie dat doet zal ook bereid moeten zijn mee 

te denken over constructieve, en niet of veel minder schadelijke, alternatieven. 

 

Als basis uitgangspunten hebben wij genomen kleinschaligheid, eenvoudig realiseerbaar en lokaal. 

Daarnaast hebben wij gekeken naar de rol die de lokale overheid zou kunnen spelen. 

 

Als mogelijke alternatieve energiebronnen wijzen wij op een aantal mogelijkheden (zonder de 

pretentie te hebben van volledigheid): 

 

1) Biomassa 

2) Warmtepomp 

3) Isolatie van gebouwen 

4) Zonnewarmte 

5) Passieve zonne-energie 

 

Biomassa 

De ontwikkeling van biomassacentrales loopt bij de gemeente Steenwijkerland nog niet helemaal over 

rozen. Zo valt in de januari nieuwsbrief van Rova te lezen dat het met het sluiten van de biokolen-

centrale in Steenwijk niet langer het bermgroen (in chipvorm gebracht) uit de openbare ruimten kwijt 

kan en deze nu van de hand doet via een tussenhandelaar
34

. 

 

Daarnaast beschikken wij in Steenwijkerland over een groot potentieel aan biomassa. De oplossing 

daarbij ligt misschien niet in het inhuren van dure adviesbureau’s maar eerder in het stimuleren van de 

creativiteit van individuele ‘uitvinders’. 

 

Warmtepomp 
Warmte kan worden onttrokken aan grondwater, oppervlaktewater, en de buitenlucht – zelfs wanneer 

het vriest. Warmtepompen zijn nog niet goedkoop maar er zijn wel aantrekkelijke subsidieregelingen. 

Wanneer het gaat om het besparen op aardgasgebruik voor het verwarmen van onze gebouwen liggen 

hier enorme mogelijkheden.  

 

Isolatie van gebouwen 
Dit valt niet in de categorie energieproductie maar van energiebesparing. Wie weet valt hier wel het 

meeste te halen. 

 

Zonnewarmte 
Zonnepanelen en zonneboilers. Deze vorm van energiewinning geniet al toenemende populariteit. De 

gewonnen electrische energie moet wel meteen worden geconsumeerd en bij overcapaciteit terug-

geleverd aan het net. 

 

Passieve zonne-energie 
Passieve zonne-energie is een ontwerpterm waarbij gekeken wordt naar de ligging van de woning. 

Lage goot aan de noordzijde met weinig glas (slapen). Hoge goot aan de zuidzijde met veel glas 

(wonen). Groot rendement, zonder kosten.  

 

Windenergie? 
Een paar woorden over windenergie: wij zijn er geen enthousiast voorstander als het om 

Steenwijkerland gaat. Dat heeft te maken met redenen die ook door de gemeente zelf al zijn benoemd 

                                                           
34

 Zie http://www.rova.nl/arom-nieuwsbrief/nieuwsbrief-januari-2014/lokale-biomassa-benutten-voor-

duurzaamheidsdoelen.  
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– windmolens zijn blikvangers, uitermate bepalend voor het landschapsbeeld. Steenwijkerland heeft 

een naam hoog te houden als groene en ongerepte gemeente. Daar moeten we zuinig op zijn. 

Windmolenparken hebben hun plek langs de kust, en achter de horizon. Op kleinschalig en lokaal 

niveau zijn er wel mogelijkheden. Vergelijk de oude pompjes in de Weerribben. 

 

De rol van de lokale overheid 

Wat kan de lokale overheid op deze punten betekenen? Zij krijgt de nodige taken toebedeeld door de 

rijksoverheid. Wij denken dat we deze mogelijkheid op een positieve manier kunnen inzetten voor het 

realiseren van de bovengenoemde energievoorzieningen. 

De arbeidstoeleiding gaat via de gemeente lopen. De gemeente is daardoor in de gelegenheid dit 

potentieel aan arbeidskrachten in te zetten, naast het aanbieden van scholingstrajecten, voor bij 

voorbeeld het realiseren van woningisolatie, en het verzamelen en verwerken van biomassa. De vorm 

– hoe dat moet gaan plaatsvinden – is open voor discussie. Wij denken aan het opzetten van 

coöperaties en kleinschalige bedrijven. Daartoe dienen de scholen, werkgevers en werknemers en de 

overheid de handen in een te slaan. Daarbij dient in onze visie de gemeente het voortouw te nemen. Zij 

kan dat bereiken door enthousiaste, naar de wereld gekeerde, mensen aan te nemen en ze het 

bovenstaande te laten uitvoeren. 

De gemeente kan bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken of nieuwe invullingen van bestaand 

onroerend goed kijken naar het facet van passieve zonne-energie. Kijken of het leefgedeelte zoveel als 

mogelijk georiënteerd kan worden op het zuiden en de slaapgedeelten op het noorden. De volgende 

stap is het gezamenlijk aanleggen van warmtepompen e.d. als kleinschalige lokale energievoorziening. 

Daarnaast kijken naar het gebruik van actieve zonnewarmte en een voorlichtende rol in alternatieve 

vormen van energie, mogelijk initiërend bij het verlenen van subsidie en het organiseren van 

samenwerking met de reguliere nutsbedrijven. 

 

De vertaling naar  concrete politieke termen: wat staat onze politieke bestuurders te doen? 

 

Het is een voorrecht om in een zo democratisch land te wonen als in Nederland. Aktiegroepen, 

plaatselijke belangen, individuele personen – iedereen kan zijn boodschap kwijt. Elk gemeentebestuur 

heeft een grote mate van vrijheid om op milieugebied bewuste keuzes te maken, zonder aan 

inkomenspolitiek te hoeven doen. 

 

Een keuze zou kunnen zijn om de bevolking te overtuigen dat welzijn belangrijker is dan welvaart en 

dat deze keuze inhoudt dat er op sommige punten eerst (financiële) pijn moet worden geleden. Dat 

betekent dat we niet het laatste restje aardgas of schaliegas nog op hoeven willen maken.  

 

Belast fossiele energie dusdanig dat we er bewust mee omgaan en er voldoende geld overblijft om 

nieuwe vormen van schone energie een reële kans te geven. Warmtewisselaars en waterstof zijn 

hiervoor kanshebbers.  

 

Maak vervuilende producten zo duur dat het goedkoper is naar alternatieven over te stappen. Onze 

kinderen en kleinkinderen en de mensen in armere landen hebben recht op grondstoffen en een schone 

wereld, dus belast onnodige producten zodanig zwaar dat er minder van verkocht wordt.  

 

We hebben vaak te veel dubbele producten van een slechte kwaliteit in huis. Maak simpele, financieel 

haalbare en controleerbare milieudoelstellingen. Combineer doelstellingen om de effectiviteit te 

vergroten door bijvoorbeeld huizen met infrarood op warmteverlies te scannen en vervolgens werkloze 

jongeren de kieren in deze huizen met pur te laten dichten. Snel en goedkoop realiseerbaar met een 

grote effectiviteit.  

 

Evalueer de bestaande subsidies van zonnepanelen, windmolens en warmtewisselaars en stem deze 

zodanig af dat ze maximaal effect hebben. In Den Haag en Brussel moeten duidelijke keuzes worden 

gemaakt. 
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Kies voor: 

• Een schaliegasvrij Nederland (dus Steenwijkerland sluit je aan bij de schaliegasvrije 

gemeenten); 

• een programakkoord met (haalbare, betaalbare en controleerbare) uitdagende 

milieudoelstellingen; 

• het belasten van vervuilende producten; 

• subsidie voor de aanschaf van warmtewisselaars; 

• subsidie voor het isoleren van oude huizen en gebouwen; 

• zet in op een duurzame gemeente in de gebieden van arbeidstoeleiding, milieu, kleinschalige 

energievoorzieningen en zorg. 
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Stof tot nadenken en discussie 
 

Wie serieus nadenkt over schaliegas ziet zich genoodzaakt vele vragen te beantwoorden. In dit 

nawoord zetten we deze vragen nog eens op een rijtje. Het zijn de vragen waar onze werkgroep zich 

bij de totstandkoming van voorgaande stukken heeft laten inspireren en die hebben geleid tot 

onderhavig document. 

 

In het schaliegasdebat spelen de volgende vragen en aandachtspunten. 

·  Waarom doorgaan met fossiele brandstof? 

·  Hoeveelheid voor intern Nederlands gebruik: 4-10 jaar. 

·  Teruggang welvaartspeil. 

·  Licht en horizonvervuiling. 

·  Geluidsoverlast. 

·  Toename verkeer / zwaar transport. 

·  Balans tussen voorgenomen ontwikkeling in relatie tot CO2, milieu, mens, kosten-baten, 

energiebalans, nu en toekomst. 

·  Schadefonds. 

·  Waarom vergelijking met conventioneel en onconventioneel? 

 

Schaliegas, de feiten: 

·  Kent per boorlocatie meer industriële activiteit. 

·  Kent per boorlocatie meer ruimtebeslag. 

·  Vereist grote opslagtanks retourwater met mogelijk methaan: 

o hoe af te voeren en te verwerken; 

o 5.000-10.000 m
3
 afvalwater per boorlocatie. 

·  Wat betreft bodembeweging: compensatierefonds vooraf regelen en loyaal toepassen, niet 

zoals in Groningen 

·  Frack-vloeistof bevat giftige chemicaliën, als gevolg daarvan zijn er transport- en 

opslagrisico’s en de risico’s van het mengen tot frack-vloeistof. 

o Massale transportbewegingen naar en van boorlocatie; 

o Er zou een verplichting moeten zijn tot gebruikmaking van alternatieve fracking 

hulpstoffen. 

·  Veiligheid: 

o er is geen wettelijk ingekaderd risicomodel; 

o de activiteit schaliegaswinning is nog niet geëvalueerd in termen van het boekwerk 

“Bedrijven en milieuzonering”. 

·  Watervervuiling: 

o Wat zijn de risico’s; zijn deze beheersbaar? 

o Wie draait op voor de instandhouding van de boorputten? Hoe gaat dat in zijn werk? 

Wie draait op voor de kosten? 

o Ook hier weer: verplichting tot gebruikmaking van alternatieve, minder schadelijke 

hulpstoffen. 

·  Het gedateerde mijnbouwbesluit moet worden aangepast zodat de werkprogramma’s goed en 

eenduidig zijn, inclusief het specifiek uitwerken van processen (chemicaliën). 

·  De gemeenten Steenwijkerland en Noordoostpolder zijn niet betrokken geweest bij de 

consultatieronden. 

·  Wat te doen met radioactief boorgruis, dit moet gecontroleerd worden opgeslagen; waar 

gebeurt dat en voor hoe lang? 
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Risico’s (transport, opslag, werknemers op locatie, burgers): 

·  Toename van CO2 en methaan in het natuurgebied De Weerribben-Wieden. 

·  Wat zijn de risico’s op vervuiling van het grond- en drinkwater? 

o Na hoeveel jaar is een goed afgewerkte boorput onbetrouwbaar? Hoe dan verder? 

Draait de overheid (belastingbetaler) hiervoor op? 

o Wat te doen bij een lekkend boorgat, bij menselijk falen? 

·  Worden alle schades die optreden of kunnen optreden vergoed gedekt door de overheid? Hoe 

na 10-20-100 jaar? Houdt de overheid geld in van de bedrijven die boren, transporteren, 

bouwen e.d.? 

·  Is er een kosten/baten analyse gemaakt? Mede gezien de risico’s. 

·  Wat is de schade voor het leefklimaat van de omwonenden, de Weerribben enzovoort? 

·  Je neemt het schaliegas weg wat benoemd wordt als oergas. Moet alles tot het laatste dubbeltje 

worden uitgemolken? 

 

 

 


