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In het voorjaar van 2014 reageerde u op de concept onderzoeksopzet voor het 
milieuonderzoek naar schaliegas in Nederland. Ik wil u bedanken voor uw 
zienswijze. In deze brief kunt u lezen wat wordt gedaan met de belangrijkste 
punten die uit alle zienswijzen zijn gekomen, wat de planning is voor het 
milieuonderzoek (planMER) naar schaliegas en waar u meer informatie kunt 
vinden. 

Ons kenmerk 
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Bijlage(n) 
1 

In totaal zijn 2.464 zienswijzen binnengekomen waarvan 839 uniek. Daarnaast 
zijn 336 reacties van overheden ontvangen. Schaliegas is een onderwerp waar 
velen bij betrokken zijn. Dat is ook terug te zien in het aantal ontvangen 
zienswijzen. Voor mij is dit een bevestiging van mijn werkwijze om de keuzes over 
schaliegas uiterst zorgvuldig te maken. Ik wil op basis van de juiste feiten een 
afweging maken of en zo ja waar schaliegaswinning in Nederland kan 
plaatsvinden. Uw zienswijze op de onderzoeksopzet draagt er aan bij dat we deze 
benodigde feiten boven tafel krijgen. 

Reacties op zienswijzen 
De Commissie voor de m.e.r. (de Commissie) heeft op basis van de zienswijzen en 
reacties een advies gegeven over de onderzoeksopzet. Naar aanleiding van dit 
advies heb ik besloten de opzet van het milieuonderzoek te wijzigen. U kunt de 
belangrijkste punten uit het advies en mijn reactie daarop lezen in de bijlage. De 
volledige reactie op het advies , die ik samen met de minister van Infrastructuur 
en Milieu heb gegeven, kunt u lezen op www.ri ļksoverheid/schalieqas. 

Planning structuurvisie schal iegas 
De zienswijzen en het advies van de Commissie leiden tot een uitbreiding van het 
milieuonderzoek. Daarom krijgt onderzoeksbureau Arcadis, die het 
milieuonderzoek verricht, meer t i jd voor haar analyses. In het tweede kwartaal 
van 2015 zal ik het milieuonderzoek ontvangen. Dit onderzoek vormt een 
onderdeel van de structuurvisie schaliegas. In deze structuurvisie zal ik aangeven 
of en zo ja waar en onder welke voorwaarden schaliegaswinning in Nederland kan 
plaatsvinden. Het concept van deze structuurvisie is na de zomer van 2015 klaar. 
Iedereen kan daarna een reactie geven op dit concept. Deze reactie wordt 
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meegewogen bij het opstellen van de definitieve structuurvisie. De definitieve 
structuurvisie schaliegas wordt eind 2015 verwacht. 

Meer informatie 
De reactienota, de zienswijzen, de concept onderzoeksopzet en algemene 
informatie over schaliegas staan op www.riiksoverheid.nl/schalieqas. 

Met vriendelijke groet, 

f å 

t z 
k ' Ġ J . Kamp 
Minister van Economische Zaken 
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Bijlage 1 Hoofdpunten reactie op z ienswijzen 

In deze bijlage staan de belangrijkste punten uit de zienswijzen en het advies van 
de Commissie. Hieronder wordt kort weergegeven hoe daarmee zal worden 
omgegaan in het vervolgproces. De volledige reactie op het advies van de 
ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, kunt u lezen op 
www.riiksoverheid/schalieqas. 

Wat zijn de maatschappelijke effecten van schaliegas? 
Het onderzoeksbureau CE Delft verkent met betrokken partijen en experts de 
maatschappelijke effecten (ook wel het 'nut-en-noodzaak'-onderzoek genoemd). 
Daarin kijkt CE Delft ook naar de mogelijke rol van schaliegas in de overgang naar 
een duurzame samenleving in 2050. 

Alleen schaliegas of ook schalieolie? 
Door verschillende experts is bevestigd dat bij de opsporing en/of winning van 
schaliegas ook mogelijk schalieolie aangetroffen wordt. Schalieolie wordt daarom 
ook meegenomen in het milieuonderzoek. 

Uitsluitingsgebieden milieuonderzoek 
In het milieuonderzoek komt een toelichting waarom sommige gebieden vooraf al 
worden uitgesloten van het onderzoek. Denk hierbij aan natuurgebieden en 
woonwijken. Het is niet zo dat in de gebieden die worden bekeken in het 
milieuonderzoek straks automatisch schaliegas kan worden gewonnen. De keuze 
of en zo ja waar schaliegas gewonnen kan worden, wordt gemaakt in de 
structuurvisie schaliegas. 

Drinkwatervoorziening 
Naast grondwaterwinningen die nu in gebruik zijn, gaat het milieuonderzoek ook 
in op grondwatervoorraden voor toekomstige drinkwaterwinningen. 

1000-meter begrenzing in de ondergrond 
In het milieuonderzoek zal, in overleg met de waterbedrijven, verder onderzocht 
worden in hoeverre de grens van 1000 meter diepte voldoet of dat aanpassing 
nodig is. 

Effecten in Duitsland en België 
Voor de verschillende milieuaspecten wordt in beeld gebracht tot op welke 
afstanden effect merkbaar is. Hiermee wordt ook duidelijk of er mogelijke 
grensoverschrijdende effecten zijn. 

Voorbeeldwinningen 
Voor het milieuonderzoek wordt uitgegaan van een economisch haalbare 
voorbeeldwinning inclusief een gasbehandelingsinstallatie in plaats van de 
maximale invulling van het gebied met schaliegaswinning. Op verzoek van de 
Commissie wordt in het milieuonderzoek ook gekeken naar de optelsom van 
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milieu-effecten als in een gebied op meerdere locaties schaliegas zou worden 
gewonnen. 

Gebiedsregels in structuurvisie 
De Commissie adviseert om duidelijkheid te geven over de regels voor de 
gebieden waar mogelijk schaliegas gewonnen kan worden die in de structuurvisie 
worden vastgelegd. Als schaliegaswinning in bepaalde gebieden onder 
voorwaarden wordt toegestaan wordt het voorstel van de Commissie in dat licht 
bekeken. 

Heldere regelgeving voor betere sturing 
Voor de opsporing van aardgas uit schaliegesteente is een opsporingsvergunning 
van de Minister van Economische Zaken nodig op grond van de 
mijnbouwregelgeving. De mijnbouwregelgeving biedt momenteel niet de 
mogelijkheid om de structuurvisie schaliegas mee te wegen in de 
vergunningverlening. De regelgeving wordt daarom aangepast. Deze aanpassing 
loopt gelijk met het traject van de structuurvisie. 

Bestuurlijke en maatschappelijke betrokkenheid 
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau worden gesprekken gevoerd met betrokken 
partijen voordat er besluiten worden genomen. Deze gesprekken vinden plaats 
met decentrale overheden, de drinkwatersector, de olie- en gassector, 
wetenschappers, Ngo's en met de Duitse en Belgische buurregio's. 
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