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Betreft Schaliegas 

Geachte leden van de raad, 

Op 1 oktober 2013 heeft de Gemeenteraad van Eindhoven ingestemd met de 
bijgevoegde actuele motie schaliegas. 

De Gemeenteraad van Eindhoven (met uitzondering van de VVD en het Ouderen 
Appel Eindhoven) is van mening dat er nu geen (proefboringen naar schalie- en 
steenkoolgas binnen de gemeente Eindhoven mogen plaatsvinden en vindt 
(proefboringen op andere plaatsen onwenselijk en verklaart daarmee de gemeente 
Eindhoven nu schaliegasvrij. 

Op verzoek van de Gemeenteraad maken wij dit standpunt bij deze aan u kenbaar. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

gemeeruesea gemee gemeentesecretaris 

bijlage: Actuele Motie Schaliegas, d.d. 1 oktober 2013 
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^amen Eindkoverjp^ 
Actuele Motie Schalieqas M i n i ľ.'Ŝ ttUŕdí" 

De ondergetekenden, leden van de raad,van de gemeente Eindhoven, hebben de eerdé volgende motie-aan 
te bieden-

Constaterende dat; 

ė De minister Van econornischezaken op 26 augustus 2013 een presentatie heeft gegeven óver het. 
onderzoeksrapport naar de' gevaren van schaliegasborìnġen; 

ā Hét Rijk overweegt de winning van schalie- en steen kŭoìgas ín Nederland te gaan toestaart; 
» Het ministerie ya/n ELľhee'fttoėgezėgd een onderzoek te doen naardewenselijkheid van herwinnen 

van schalíegas in Nederland; 
i Het college in de beantwoording van de raadsvragen van G'roenLinks heeft aangegeven daî "het 

aanboren van een nieuwe fossiele energiebron haaks staat op de. ambitie die deze regio heeft op het 
gebied van duurzame energie"; 

Overwegende dat; 

» De winning van schalie-en steertkoolgas niet past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 
Eindhoven; 

ę, üe winning van schaíie-ęn steenkbolgas haaks staat op bovengenoemde duurzaamheidsbeleid 
aangezien hėt mogelijk maken van schalie-e.n.steenkooigasbonngen een hindernis vormt vooreen 
spoedige transitie naar duurzame energie en het landschap en de leefbaarheid aantast; 

« De winning van schaiiegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden; 
if Een proefboring naar en eventuele winning van schaiiegas risico's meţzīch meebrengt, hijvoorbeeld 

op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende.zijn onderzocht; 
« De chemicaliën die bij huidige methoden van winning in dé bodem worden gebracht, mogelijk 

•ernstige effecten kunnen hebben voer het grondwater en er ook veiligheids risico's zíjn zoals. 
bode.mverzakk.ing;.. 

i Oe gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn 
voor een eventuele proefboring (die voortvloeit uít de apspoŗingsvergunning}; 

i Het Ín het kader van het onderzoek van beJang is dat het ministerie van ELI op de hoogte is van de 
standpunten van de gėmeeníesĩn de gebieden waarvoor een opsp-oringsvergunning is 
aangevraagd; 

8 De Europese Commissie ditvoprjaär een consultatie heeft gehouden over de wenselijkheid van 
schalieġaswínning in dęEì) en daarbij nadrukkelijk om de.standpunten van lokale overheden hėefť 
gevraagd; 

Van .meñiñg zijnde dat; 

» De winning van schalie-en steenkoolgas dermate veel impact heeft dat dit een standpunt vanuit de 
raad vraagt en niet alleen vanuit het college. 

De gemeenteraad van Eindhoven: 

1. Vindt dat er nu geen (proef)boringen naar schalie-en steenkoolgas binnen de gemeente Eindhoven 
mogen plaatsvinden en vindt (p'róef)boringen óp andere plaatsen onwenselijk en. verklaart daarmee 
de gemeente Eindhoven nu schaliegasvrij; 

2, Vraagt het college om dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, deprovìncie, de 
Tweede Kamer en de minister; 

3.. Verklaart hiermee (proefļboringėn naar schalie- en steenkoolgas in de toekomst een onderwerp 
waarde gemeenteraad over dient te beslissen en besluit daarmee expliciet dat besluitvorming geen 
collegebevöegdheíd is. 

Eindhoven, 1 oktober 2.01.3 
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