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Motie Wormerland schalie- en steenkoolgasvrije gemeente
De raad va n de gemeente Wormerland, in vergadering bijeen d.d. 3't jui ILIÜI T 2014.
Constaterende dat:
»
Het Rijk overweegt de winning va n schaliegas in Nederland te gaan toesta a n;
»
Het Ministerie van Economische Zaken heeft toegezegd een onderzoek te doen naar de wenselijkheid
van het winnen van schaliegas in Nederland;
Overwegende dat:
»
14 oktober 2013 de Provincia le Staten va n Noord-Holland een motie hebben a a ngenomen wa a rin zij
uitspreken da t de omslag naar een duurza me energievoorziening in de provincie met kracht moet
worden voortgezet en de winning va n schalie- en steenkoolgas niet passen binnen dit streven;
»
Het zeer de vraag is of de winning va n schalie- en steenkoolgas va n economische wa a rde is en de
reserve aan aardgas in Europa voldoende is om de periode te overbruggen totdat de Europese
doelstellingen omtrent het gebruik van duurzame energiebronnen zijn gehaald (da ling C02-uitstoot tot
2050 met meer da n 80 Zo);
»
Sch
a lie- en steenkoolgas fossiele brandstoffen zijn. Een toename va n het aanbod va n fossiele
brandstoffen betekent vertra ging van, en mogelijk zelfs stilstand in, de ontwikkeling van duurza me
energie;
»
Proefboringen naar en winning va n schaliegas mogelijk risico's met zich meebrengen die nog
onvoldoende wetenschappelijk onafhankelijk zijn onderzocht en weerlegd, bijvoorbeeld op het gebied
van (vervuiling va n de) watervoorziening en bodemverzakking:
»
De winning va n schalie- en steenkoolgas ha a ks staat op het duurzaamheidsbeleid va n de gemeente
Wormerland, aangezien het mogelijk maken van schalie- en steenkoolgasboringen een hindernis vormt
voor een spoedige tra nsitie naar duurzame energie en winning het la ndscha p en de leefbaarheid aantast:
»
De winning va n onverschillig welk ga s veel overlast veroorza a kt voor omwonenden;
o

Besluit:
1. De gemeente Wormerland uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeenteļR ÜOO*'
2. Da t de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd;
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Verzoekt het college:
1. Bij initia tieven tot (proefboringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Wormerland alle mogelijke
politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring naar en winning van schalie- en steenkoolga s
te voorkomen.
2. Dit standpunt kenba a r te maken aan de Nederlandse gemeenten, de Provinciale Staten va n NoordHolland, de Tweede Ka mer en het Ministerie van Economische Zaken;
3. Dit standpunt kenba a r te maken aan de energieleverancier(s) va n de gemeente Wormerla nd;
4. Deze ra a d op de hoogte te houden va n de door het college genomen sta ppen,
En gaat over tot de orde van de da e.
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