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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Op 3 maart 2014 hebben wij een brief van de colleges van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder 
ontvangen. Deze brief wordt ondersteund door het Klimaatverbond Nederland. 
In deze brief is ons college gevraagd onze steun aan het Manifest tegen (proefboringen naar schaliegas 
in Nederland (hierna: Manifest) u i t te spreken (bijlage 1). 

Wat is het doel van het Manifest? 
De colleges van Boxtel en Noordoostpolder willen: 

een Manifest van volksvertegenwoordigers en bestuurders van provincies en gemeenten tegen 
(proefboringen naar schaliegas in Nederland aan de VNG aanbieden, zodat deze organisatie 
weet wat er leeft bij een groot deel van de leden en daarnaar handelt; 
het Manifest daarnaast aanbieden aan de regering en de Tweede Kamer met het doel om de 
besluitvorming omtrent de toepassing van schaliegas in Nederland te beïnvloeden; 
op basis van de respons nader contact opnemen omtrent een intensievere samenwerking. 

Wat is de Inhoud van het Manifest? 
In het Manifest zijn vier punten geformuleerd, die luiden als volgt: 

(1) We verklaren gezamenlijk onze gebieden schaliegasvrij; 
(2) We roepen het Kabinet en de Staten Generaal op heel Nederland schaliegasvrij te verklaren; 
(3) We doen een oproep in de plaats daarvan met andere, zoveel mogelijk duurzame, 
energiebronnen, de energietransitie van Nederland tot 2050 mogelijk te maken; 
(4) We verklaren tevens dat we het Kabinet en de Staten-Generaal, waar mogelijk, zullen 
ondersteunen bij het realiseren van deze duurzame energietransitie. 

Geconstateerd wordt dat het Manifest zowel een standpunt tegen schaliegas (de eerste twee genoemde 
punten) als een standpunt over de duurzaamheidstransitie bevat (de laatste twee genoemde punten), die 
verder gaan dan de door uw raad aangenomen motie over schaliegas op 19 december 2013 en het 
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen in de Duurzaamheidsnota gemeente Steenbergen 2012-2020 
(hierna: Duurzaamheidsnota) ten aanzien van het thema Duurzame Energieopwekking. 
Daarom leggen wij het Manifest aan uw raad voor ter besluitvorming. 

2. Achtergrond 
De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder zijn in beeld als locaties voor de eerste proefboringen naar 
schaliegas en dat heeft in die gemeenten tot enorme onrust geleid. Deze gemeenten komen met dit 
Manifest, omdat alle schaliegasvrij verklaringen van inmiddels zo'n 142 gemeenten, 8 provincies en een 
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Hoogheemraadschap tot op heden niet leidden tot een duidelijke koerswijziging wat betreft schaliegas bij 
regering en parlement. 

Raadsmotie over schaliegas 
Uw raad heeft op 19 december 2013 een motie aangenomen waarmee de gemeente Steenbergen is 
uitgeroepen tot schalie- en steenkoolgasboringen vrije gemeente (bijlage 2). Deze motie is vervolgens 
door ons ter kennis gebracht van de Minister van Economische Zaken, de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, de Provincie Noord-Brabant en Stichting Schaliegasvrij Nederland. 
Uw raad is hiervan op de hoogte gesteld met een raadsmededeling. 
Ondertussen zijn reacties terug ontvangen van de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Provincie 
Noord-Brabant en deze zijn ter kennis gebracht van uw raad. 

3. Overwegingen 
Het Manifest voor wat betreft het standpunt tegen schaliegas 
Geconstateerd wordt dat punt een van het Manifest (we verklaren gezamenlijk onze gebieden 
schaliegasvrij) aansluit bij de motie over schaliegas, die uw raad op 19 december 2013 heeft 
aangenomen. 
Punt twee van het Manifest (We roepen het Kabinet en de Staten-Generaal op heel Nederland 
schaliegasvrij te verklaren) ligt daarnaast in het verlengde van de raadsmotie. 
Wij stellen uw raad voor het geformuleerde standpunt tegen schaliegas in het Manifest te steunen, omdat 
hiermee richting de Rijksoverheid een koerswijziging voor wat betreft schaliegas wordt bepleit. 

Het Manifest voor wat betreft het standpunt over de duurzaamheidstransitie 
Naast het standpunt tegen schaliegas is dus het thema duurzaamheid aan het Manifest gekoppeld. 
Dit is gedaan om richting de Rijksoverheid de positieve grondhouding ten aanzien van het realiseren van 
de duurzame energietransitie aan te geven. 

Geconstateerd wordt, dat de punten drie en vier van het Manifest (de oproep aan de rijksoverheid om met 
andere, zoveel mogelijk duurzame, energiebronnen (dan schaliegas) de energietransitie van Nederland 
tot 2050 mogelijk te maken en de verklaring het Kabinet en de Staten-Generaal, waar mogelijk, te 
ondersteunen bij het realiseren van deze duurzame energietransitie), niet expliciet in (het 
uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen van) de Duurzaamheidsnota (bijlage 3) zijn opgenomen. 
Het geformuleerde standpunt over de duurzaamheidstransitie komt evenwel zeker de ambitie uit de 
Duurzaamheidsnota op het gebied van duurzame energieopwekking ten goede. 
In de Duurzaamheidsnota luiden de ambities voor het jaar 2020 als volgt: 

De C0 2-reductie is met 30o7o verminderd t.o.v. 1990 (Verdrag van Kyoto) 
20^0 van de gebruikte energie in Steenbergen wordt duurzaam opgewekt 

Daarnaast onderschrijven wij het doel van het geformuleerde standpunt over de duurzaamheidstransitie 
om richting de Rijksoverheid de positieve grondhouding ten aanzien van het realiseren van de duurzame 
energietransitie aan te geven. 
Wij stellen uw raad voor ook het standpunt in het Manifest over de duurzaamheidstransitie te steunen en 
daarmee het hele Manifest. 

Eventuele wensen en bedenkingen kunnen hierbij ingebracht worden. 

VOORSTEL: 

Gezien het bovenstaande wordt uw raad voorgesteld het Manifest tegen (proefboringen naar schaliegas 
in Nederland te steunen. 

4. Middelen 
N.v.t. 
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4. Middelen 
N.v.t. 

5. Risico's 
De kans bestaat, dat de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder het Manifest al definitief zullen hebben 
gemaakt, voordat uw raad op dit voorstel zal hebben beslist en dan staat Steenbergen niet bij de namen 
van overheden die het Manifest steunen. 
Het is namelijk onzeker wanneer het onderwerp schaliegas landelijk weer aan de orde komt en het 
Manifest dus in stelling gebracht gaat worden. Het is nu niet bekend wat de deadline van de 
reactiemogelijkheid is, maar 14 maart 2014 - de datum die in de brief wordt genoemd - is dat zeker niet. 

6. Communicatie/Aanpak 
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder zijn op de 
hoogte gesteld van ons collegebesluit om het Manifest ter besluitvorming voor te leggen aan uw raad. 

Onderhavig raadsbesluit zal worden meegedeeld aan de colleges van de gemeenten Boxtel en 
Noordoostpolder. 
De eventueel door uw raad geuite wensen en bedenkingen bij het Manifest zullen als opmerkingen -
samen met eventuele opmerkingen van andere gemeenten - in een overzicht bij dit Manifest, gevoegd 
worden. 

7. Voorstel 
Het Manifest tegen (proefboringen naar schaliegas in Nederland steunen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

1 de burgemeester 

I 
[ eloux Vos mr. J.M 
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