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Geacht college, 

Conform een raadsmotie van 18 december 2014 informeren wi j u over het standpunt van 
de gemeente Woensdrecht omtrent de winning van schaliegas. 

De gemeente Woensdrecht is geen voorstander van deze winning. W i j hebben dit 
standpunt kenbaar gemaakt aan het Bureau Energieprojecten. Voor de goede orde treft u 
bijgaand de brief d.d. 8 j u l i 2014 aan. Voor zover ons bekend zullen medio 2015 het Plan-
MER en de ontwerp 'Structuurvisie Schaliegas' ter inzage worden gelegd. Het is mogelijk 
om daar wederom een zienswijze op te geven. 

Vooruitlopend hierop verzoeken w i j u om ons standpunt te steunen door tijdig de 
Nederlandse Minister van Economische zaken een brief van gelijke strekking te versturen. 
W i j zouden het op prijs stellen als u ons een kopie van die brief stuurt met ons kenmerk 
Z15.01186. 

W i j hebben tevens de overige gemeenten in de Regio West-Brabant en de Belgische 
gemeenten Kapellen, Essen, Kalmthout en Antwerpen dit verzoek gedaan. 

W i j danken u alvast voor uw steun. 
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Tot slot 
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via de 
Servicelijn op telefoonnummer 14 0164 o f per e-mail: gemeente@woensdrecht.nl. Om 
u snel van dienst te kunnen zijn, verzoeken w i j u vriendelijk om het zaaknummer 
Z15.01186 te vermelden. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 

\ C 

A.P.E. Baart M B A 
secretaris 

Drs. J.J.C. Adriaansen 
burgemeester 

Bijlage: 
- brief d.d. 8 j u l i 2014, met zienswijze NRD schaliegas 
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DGETM-EM I 14085779 
Z14.03267 
Zienswijze concept NRD schaliegas 
8 ju l i 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 2 juni 2014 ontvingen w i j , namens de Minister van Economische Zaken, een brief met 
het kenmerk DGETM-EM 1 14085779 inzake een verzoek om reactie op de conceptnotitie 
reikwijdte en detailniveau planMER structuurvisie schaliegas, welke tot en met 9 ju l i 2014 
ter inzage ligt. 
Als reactie op deze brief brengen wij bij deze onze zienswijzen in. 

De gemeente Woensdrecht is geen voorstander van het winnen van schaliegas. Niet zeker 
is namelijk of de winning op de langere termijn schade kan toebrengen aan mens, milieu en 
de natuur. Daarnaast zijn wi j van mening dat er voldoende alternatieve voorzieningen zijn 
die deze schade niet veroorzaken en die ook bijdragen aan de transitie naar een duurzame 
energieontwikkeling. Daarom brengen wi j de navolgende zienswijzen in tegen de 
conceptnotitie. 

1. Bij het afbakenen van het plangebied is een heel groot gebied betrokken. Er worden 
ook uitsluitingscriteria/ -gebieden beschreven, zoals onder beschermde 
natuurmonumenten en EHS, boringsvrije zones en de vermoedelijke aanwezigheid 
van breukzones. Het aanwijzen van uitsluitingscriteria impliceert dat onder deze 
omstandigheden het winnen van schaliegas niet mogelijk is. In paragraaf 3.3 van de 
conceptnotitie wordt echter ook besproken dat deze criteria niet hard zijn omdat er 
ook "niet op voorhand uitgesloten gebieden" zijn. Dit is in strijd met elkaar en dient 
in de definitieve notitie duidelijk geformuleerd te worden. 

2. Hoofdstuk 6 gaat over het nut en de noodzaak van schaliegas. Dit hoofdstuk is 
echter zeer summier en geeft alleen een opsomming van de verschillende 
onderdelen weer. In de notitie staat dat deze onderdelen gebaseerd worden op 
wetenschappelijk onderbouwde stukken. Dit wordt echter niet nader toegelicht. 

3. Er is in de notitie onvoldoende aandacht geschonken aan de effecten op de 
aardkorst, zoals aardbevingen, trillingen en schade door de achterblijvende 



chemicaliën. Er dient gedegen onderzoek te worden gedaan naar de langdurige 
(nadelige) effecten op het milieu, door schaliegaswinning. 

Tot slot 
Heeft u over het bovenstaande nog vragen, neemt u dan contact met de heer M.L.F. de Bruijn 
van de afdeling Beleid en Planvorming. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 0164-
611340 of per e-mail: m.de.bruiini@woensdrecht.nl . 
Om u snel van dienst te kunnen zijn, verzoeken wi j u vriendelijk om het zaaknummer 
Zl4.03267 te vermelden. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 

A.P.E. Baart MBA 
secretaris 

Drs. J.J.C. Adriaansen 
burgemeester 


