
SP 

PVDA 
Motie 'Schalie- of steenkoolgas? Nee bedankt' 

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. 26 september 2013 

Overwegende dat: 

» Het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan; 
» De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning voor een proefboring te 

verstrekken; 
» De Europese Commissie nadrukkelijk om de standpunten van lokale overheden heeft 

gevraagd als het gaat om de winning van schalie- en steenkoolgas; 
» Het daarnaast ook van belang is dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 8t 

Innovatie op de hoogte is van de standpunten van de gemeentes hierover; 
» De winning van schaliegas overlast veroorzaakt voor omwonenden en het landschap en de 

leefbaarheid aantast; 
» Een proefboring naar- en eventuele winning van schaliegas nog onbekende risico's met zich 

meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening en bodemverzakking; 
» De winning van schalie- en steenkoolgas een hindernis vormt voor een transitie naar 

duurzame energie. 

Spreekt uit: 

De gemeente Doesburg uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente 

Verzoekt het college: 

» Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen; 
» Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese 

Commissie en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw S Innovatie; 

En gaat over tot de orde van de dag. 



Namens de fractie van de SP: 

P.J.M. Senhorst 

J.H.M.M. van der Beek 

A. Sahin 

G.J.J. Hammink 

Namens de fractie van D66: 

W.H. Verlaan 

Namens de fractie van de PvdA: 

K.F. Gerritsen 

Y. Irving-Schrad 

Namens de fractie van GroenLinks 

C.H. van Immerzeel 
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B. Voorhof, griffier. 


