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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Uitvoering raadsmotie tot het uitroepen van de gemeente Steenbergen tot schalie- en 
steenkoolgasboringen vrije gemeente 

Steenbergen; 21 januari 2014 

Aan de Raad, 
Op 19 december 2013 heeft uw raad een motie aangenomen, waarmee de gemeente Steenbergen wordt 
uitgeroepen tot schalie- en steenkoolgasboringen vrije gemeente (bijlagen 1, 2 en 3). 
Naast 8 Provincies (Gelderland, Flevoland, Limburg, Groningen, Friesland, Overijssel, Noord-Holland en 
onze provincie Noord-Brabant) en inmiddels zo'n 130 (!) gemeenten heeft ook uw raad door middel van 
een motie duidelijk willen maken tegen de winning van schalie- en steenkoolgas te zijn (bijlage 4). 

Uitvoering raadsmotie 
Op 21 januari 2014 heeft het college ter uitvoering van bovenaangehaalde raadsmotie besloten deze ter 
kennis te brengen van de Minister van Economische Zaken, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de 
Provincie Noord-Brabant en Stichting Schaliegasvrij Nederland. 

Het college heeft hierbij overwogen, dat de moties van de provincie- en gemeentebesturen worden 
beschouwd als een belangrijk signaal aan het Kabinet, de minister van Economische Zaken en de 
Tweede Kamer om niet te kiezen voor het (proef)boren naar nieuwe fossiele brandstoffen. Het Rijk zou 
juist in moeten zetten op toekomstbestendige schone energie. 
Ook uw motie heeft deze belangrijke signaalfunctie aan de genoemde instanties. 

Achtergrondinformatie 
We maken tevens van de gelegenheid gebruik om u nader te informeren over (de proefboringen naar) 
schaliegas. 

In de achterliggende periode is er een fel maatschappelijk debat gevoerd over (de proefboringen naar) 
schaliegas. 
In april 2012 is een landelijke Stichting Schaliegasvrij Nederland opgericht met het doel het (burger) 
verzet tegen schaliegas te bundelen. 

Alle commotie rondom het onderwerp 'schaliegas' heeft ervoor gezorgd, dat de proefboringen naar 
schaliegas in Nederland voorlopig op de lange baan zijn geschoven. 
Minister Kamp van Economische zaken liet op 18 september 2013 via een brief aan de Tweede Kamer 
(bijlage 5) weten dat er geen proefboringen naar schaliegas worden uitgevoerd gedurende de tijd, die 
nodig is voor het opstellen van een structuurvisie voor schaliegaswinning/plan-Milieu Effect Rapportage 
(vermoedelijk anderhalfjaar). 
Een onderzoek naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland in deze 
structuurvisie/plan-MER moet volgens de regering eerst meer inzicht geven in waar die boringen 
eventueel het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. 



Deze documenten moeten voor alle potentiële locaties in Nederland inzicht geven in de te verwachten 
invloeden op milieu, veiligheid, landschap (incl. cultureel erfgoed) en natuur. 
Er zal veel aandacht zijn voor inspraak en overleg met belanghebbenden. 
De plekken waar al plannen bestaan voor proefboringen (Haaren, Boxtel, Noord-Oostpolder) worden in 
het landelijke onderzoek als een van de mogelijke locaties meegenomen. 
Voor deze gebieden waarvoor al een opsporingsvergunning is verleend (zie voor de grenzen van deze 
vergunningen bijlage 4, waar ook de gemeente Steenbergen binnen valt!), is met de initiatiefnemers 
afgesproken, dat er geen stappen worden gezet alvorens de structuurvisie/plan MER meer inzicht heeft 
gegeven in de meest geëigende locaties voor een proefboring. 

Het Rijk kan besluiten van gemeenten en provincies overrulen. 
Concreet betekent dit, dat gemeenten dan gedwongen kunnen worden de mogelijkheid van winning van 
schaliegas in bestemmingsplannen op te nemen. 
Daarmee vervalt dan de huidige bepaling in het bestemmingsplannen Buitengebied. 
In de geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied is het gebruik van grond voor industriële 
activiteiten niet toegestaan (waar de winning van schalie- en steenkoolgasboringen onder wordt 
begrepen). 
Ook de moties van Provinciale Staten van de genoemde provincies kunnen niet meer zijn dan een signaal 
aan het Rijk. 
Juridisch gezien mag de provincie alleen adviseren over wat er in de ondergrond gebeurt. 
Daarom is het onzeker of het uitroepen van Noord-Brabant tot 'schaliegasvrije provincie' in de toekomst 
ook in praktijk het beoogde effect zal hebben 
Zeker is wel, dat met name ook de Provincie Noord-Brabant de haar ter beschikking staande middelen zal 
inzetten om schaliegasboringen tegen te gaan. 

Tot slot 
Wij vertrouwen erop uw raadsmotie tot het uitroepen van de gemeente Steenbergen tot schalie- en 
steenkoolgasboringen vrije gemeente hiermee naar behoren te hebben uitgevoerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

Vos r. J.M.W.H. Leloux 
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