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Geacht college,
Net als onze gemeentebesturen heeft uw gemeentebestuur zich schaliegasvrij verklaard. Ruim
130 gemeenten, 8 provincies en inmiddels zelfs een hoogheemraadschap zeiden de afgelopen
twee jaar op een vergelijkbare manier "nee" tegen schaliegas. Dit krachtige, democratische
signaal leidde tot op heden echter niet tot een duidelijke koerswijziging wat betreft schaliegas bij
regering en parlement. Wij vragen u dan ook om het reeds gegeven signaal gezamenlijk te
onderstrepen. Hiervoor hebben wij een manifest opgesteld, dat u als bijlage bij deze brief
aantreft.

Wat vragen we van u?
Uw college vragen wij om, als dagelijks bestuur, de steun van uw gemeente aan dit manifest uit
te spreken. Wij vragen u uw reactie uiterlijk vrijdag 14 maart naar ons te sturen. Dat kan per
brief of per e-mail naar Projectbureau Klimaatverbond, Oude Kraan 72 6811 LL Arnhem of
projectbureau@klimaatverbond.nl. Omdat het bij de meeste gemeenten gaat om een
bevestiging van een standpunt van de gemeenteraad, hebben we uw gemeenteraad een
afschrift van deze brief gestuurd. Wij verzoeken u uw raad op de hoogte te stellen van uw
besluit hieromtrent.

Wat beogen we met het manifest?
»
«
»

We willen het manifest aanbieden aan de VNG, zodat deze organisatie weet wat er leeft bij
een groot deel van de leden en daar naar handelt.
We willen het manifest aanbieden aan de regering en de Tweede Kamer met het doel om
de besluitvorming omtrent de toepassing van schaliegas in Nederland te beïnvloeden.
We willen op basis van de respons nader contact opnemen omtrent een intensievere
samenwerking.

Hoe is dit manifest tot stand gekomen?
De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder, ondersteund door het Klimaatverbond, hebben al uw
schaliegasvrij verklaringen doorgenomen. Op basis daarvan hebben we in het manifest de
grootste gemene deler van deze verklaringen geformuleerd. Het manifest is in feite een
gezamenlijke herhaling van het eerder, door ons allen afzonderlijk, gegeven signaal.
In het manifest hebben we óók benoemd dat we een constructieve bijdrage willen leveren aan
het streven van de Rijksoverheid om Nederland in 2050 geheel via hernieuwbare bronnen van
energie te voorzien.

Waarom sturen Boxtel en Noordoostpolder u deze brief?
Onze gemeenten zijn in beeld als locatie voor de eerste proefboringen naar schaliegas. Dit
voornemen van de Rijksoverheid en de betrokken bedrijven heeft tot enorme onrust geleid in
onze gemeenschap. Uw schaliegasvrij verklaringen hebben ons en onze gemeenschappen
enorm gesteund.

Vragen en meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of heeft u behoefte aan meer informatie, dan zijn
wij u graag van dienst. U kunt ons bereiken via:
» Gemeente Boxtel, Bas Schel, bsc@boxtel.nl, +31 (0)411 65 58 62
»
Gemeente Noordoostpolder, Maurice Arnoldy, m.arnoldy® noordoostpolder.nl, +31
( 0 ) 5 2 7 63 33 8 0

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Boxtel en Noordoostpolder,

Mark Buijs
Burgemeester van Boxtel

Aucke van der Werff
Burgemeester van Noordoostpolder

Manifest tegen (proef)boringen naar s c h a l i e g a s in
Nederland
Ondergetekenden, volksvertegenwoordigers en bestuurders van provincies en gemeenten,
zijn tegen het door de Rijksoverheid ingeslagen pad naar schaliegasboringen in Nederland.
«
»
«
»

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

We hebben daartoe besloten op basis van navolgende argumenten:
»
Publiek draagvlak voor (proef)boringen naar schaliegas ontbreekt;
»
Over de veiligheid van (proef)boringen naar schaliegas bestaat grote onduidelijkheid en
onzekerheid, hetgeen blijkt uit de behoefte van de Rijksoverheid om tot twee keer toe
aanvullend onderzoek te laten uitvoeren;
»
Er heeft geen brede maatschappelijke discussie plaatsgevonden over nut en noodzaak
noch over een kosten- en batenanalyse van schaliegas, noch over het alternatief:
toepassing van duurzame energie.
Wij constateren dat voor het doen van (proef)boringen naar schaliegas, de betrokken bedrijven
niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden die daar door de Rijksoverheid aan zijn gesteld.
Wij constateren tevens dat er vanuit het bedrijfsleven en de Rijksoverheid twijfels worden geuit
over het economische nut van (proef)boringen naar schaliegas.
Wij constateren dat draagvlak ontbreekt voor de winning van schaliegas vanwege
onzekerheden over veiligheid en effecten op natuur, landschap en bevolking.
Tot dit moment verklaarden acht provincies en 142 gemeenten zich afzonderlijk schaliegasvrij.
Vandaag verklaren we ons gezamenlijk schaliegasvrij en roepen we de Staten Generaal op een
zelfde standpunt in te nemen voor heel Nederland.
Hoogachtend:
de provincies [opsommen namen provincies met ruimte voor handtekening per provincie]
en gemeenten [opsommen namen gemeenten met ruimte voor handtekening per gemeente]
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