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Steenwijkerland          

 

 

Motie vreemd aan de orde van de dag 

 

De gemeenteraad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op 11  maart 2014 

 

Overwegende  dat  

 

• Energiebedrijven voornemens zijn om in Nederland schaliegas te gaan winnen 

• Het kabinet momenteel onderzoekt of dit kan worden toegestaan 

• In de gemeente Steenwijkerland locaties in beeld zijn voor schaliegaswinning 

• De kwaliteit van het leefklimaat voor onze inwoners voorop staat 

• Een groot gedeelte van onze gemeente de status heeft van “nationaal park” en valt 

binnen Natura 2000. 

• Er geen 100% garantie te geven is dat er geen reële risico’s kleven aan boringen naar 

en winning van schaliegas, zoals vervuiling van grond- en drinkwater, 

inzakkingen/bodemdalingen en/of aardbevingen. 

• Er voor ons gebied ook aanvragen liggen voor het boren naar aardwarmte op grote 

diepte met behulp van “fracken”. 

• Het landschap met zijn unieke flora en fauna  essentieel voor onze gemeente als 

woonplaats en als vestigingsplaats voor veel ( recreatie) ondernemers. 

• Boortorens met de bijbehorende infrastructuur afbreuk doet aan ons waardevolle 

landschap en daarmee aan de recreatieve aantrekkingskracht van onze gemeente. 

• De provincie Overijssel en omliggende gemeentes zich al uitgesproken hebben 

“schaliegasvrij”te zijn. 
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Spreekt zich uit tegen ( proef)boringen naar en winning van schaliegas op en onder 

het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland. 

 

 

 

 

En draagt het College op: 

- Samen met ander gemeenten die zich hebben uitgesproken tegen het boren van 

schaliegas het kabinet een krachtig ”tegen”-geluid te laten horen; 

- Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen 

- Zelf al het mogelijke te doen op (proef)boringen naar schaliegas te verhinderen 

- Deze motie schriftelijk onder de aandacht te brengen bij de Minister van 

Economische Zaken, Provinciale en Gedeputeerde Staten van Overijssel en 

omliggende gemeentes. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Ingediend door de volgende fracties: 

 

D66, Dieke Frantzen     

PvdA, Trijn Jongman 

CDA, Wim Brus 

CU, Marcel Scheringa 

SP, Henk Zevenhuizen 

BGL, Bert Dedden 

VVD, Wim Stapel 

PAS, Mimi van Olphen 

CPB, Piet Rook 

 

  

 

 

 

 

 

 


