From: Bas Schel
Sent:
vrijdag 14 maart 2014 13:37:08
To:
undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: Manifest tegen schaliegas

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Op 26 februari publiceerden gemeente Boxtel en Noordoostpolder een manifest tegen schaliegas. Het doel van dit manifest is om de krachten te
bundelen van alle gemeenten die zich reeds schaliegasvrij hebben verklaard. Ook uw gemeente heeft van ons een brief hierover ontvangen.
Rekbaarheid deadline?
Van veel gemeenten ontvingen wij inmiddels een positieve reactie. Daarnaast kregen we toch ook regelmatig de vraag of 14 maart een strikte
deadline was of niet. Wij verwachten in de loop van april of mei nieuwe ontwikkelingen vanuit Den Haag. Op dat moment hopen we een breed
ondersteund manifest tegen schaliegas te kunnen presenteren, inclusief de namen van de overheden die het manifest steunen. Omdat die
presentatie natuurlijk om voorbereiding vraagt, hebben wij in onze brief een deadline vermeld. U begrijpt dat wij, als gemeenten die in beeld zijn
voor proefboringen, de urgentie van het dossier sterk voelen.
Via deze mail willen we u laten weten dat 14 maart een richtdatum was maar geen harde deadline. Mocht u meer tijd nodig hebben, dan kan
dat.
Relatie duurzaamheid?
Een andere, minstens zo belangrijke, vraag die met enige regelmaat opdook was waarom het standpunt tegen schaliegas gekoppeld wordt aan
het thema duurzaamheid. Veel gemeenten hebben zich al wel uitgesproken tegen schaliegas maar de gemeenteraden hebben zich in veel
gevallen nog niet uitgesproken over de duurzaamheidstransitie.
Wij willen benadrukken dat we met het manifest primair willen ageren op het onderwerp schaliegas. Omdat we bij het Rijk willen aangeven niet
alleen tegen te zijn maar juist ook mee willen denken over de toekomst, hebben we de relatie met de duurzaamheidstransitie gelegd.
Wat te doen
Als het voor u vanwege het besluitvormingsproces en de tijdspanne voor de hand ligt om alleen te reageren op het schaliegasprincipe dan vragen
wij u om dat vooral te doen. U kunt daarbij aangeven dat uw gemeente nog geen besluit heeft genomen over de duurzaamheidstransitie.
Wanneer u dit in een brief of email kenbaar maakt aan ons dan is dat voldoende.
Indien nodig zullen wij het manifest in twee delen splitsen: een manifest tegen schaliegas, met een apart te ondersteunen verklaring vóór
duurzame energie.
Vragen of informatie?
Wij zijn inmiddels door diverse gemeenten benaderd met vragen over het manifest en het vervolg. Heeft u vragen naar aanleiding van onze
eerdere brief of deze email, dan kunt u ons bereiken via:
Maurice Arnoldy, gemeente Noordoostpolder, telefoon (0527) 63 33 80 of email m.arnoldy@noordoostpolder.nl
Bas Schel, gemeente Boxtel, telefoon (0411) 65 58 62 of email bsc@boxtel.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw moeite!
Met vriendelijke groet,
Andries Poppe, wethouder Noordoostpolder
Peter van de Wiel, wethouder Boxtel
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Disclaimer Gemeente Boxtel
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht u dit alsnog wensen dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan ondergetekende.
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.
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