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Datum 10 juli 2015 
Betreft Kamerbrief schaliegaswinning in Nederland 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij wil ik u meedelen dat er op vrijdag 10 jul i een brief naar de 
Tweede Kamer is gestuurd over schaliegaswinning in Nederland. Graag 
wil ik u hier persoonlijk over informeren. 

In de brief heeft het kabinet bekend gemaakt dat er deze 
kabinetsperiode niet naar schaliegas geboord zal worden. Commerciële 
opsporing en winning van schaliegas is de komende v i j f j aa r in Nederland 
niet aan de orde. Vergunningen voor de opsporing van schaliegas worden 
dan ook niet verlengd. Aan het einde van dit jaar besluit het kabinet 
vanuit een integrale visie op een duurzame energievoorziening of het 
wenselijk is om schaliegaswinning in Nederland als optie in beeld te 
houden. 
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Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Sinds 2013 heeft het kabinet verschillende onderzoeken laten uitvoeren 
naar de maatschappelijke effecten, de gevolgen voor het milieu en de 
technische aspecten van schaliegaswinning. Omdat er geen proefboringen 
hebben plaatsgevonden, is nog niet duidelijk hoeveel winbaar schaliegas 
aanwezig is in de Nederlandse ondergrond. Ook zijn daardoor veel 
onderzochte effecten op dit moment alleen nog met een mate van 
onzekerheid te bepalen. 

Aan het einde van dit jaar brengt het kabinet een visie op het 
energiebeleid na 2020 uit met daarin o.a. aandacht voor de rol die 
fossiele brandstoffen in de overgang naar een duurzame 
energievoorziening kunnen spelen. In die context zal de vraag worden 
beantwoord of het zinvol is schaliegas nader te onderzoeken. In de 
praktijk betekent dit dat in de komende v i j f j aa r commerciële opsporing 
en winning van schaliegas niet aan de orde is. 

De keuze die eind dit jaar gemaakt wordt, zal begin 2016 worden 
verankerd en ruimtelijk worden uitgewerkt in de Structuurvisie 
Ondergrond. Gelet op het belang van een integrale afweging wordt geen 
aparte Structuurvisie Schaliegas meer opgesteld. 
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Graag verwijs ik u voor meer informatie naar onze website 
www.riiksoverheid.nl/schaliegas. Daar kunt u ook de kamerbrief vinden 
en documenten als een planMER waarin de effecten op het milieu in de 
verschillende gebieden zijn terug te vinden, de Verkenning van 
maatschappelijke effecten en veelgestelde vragen en antwoorden. 

Via bestuurlijk overleg blijf ik ook de komende ti jd in contact met 
gemeenten en provincies. Het planMER schaliegas wordt begin 2016 
samen met het PlanMER Ondergrond en de Ontwerpstructuurvisie 
Ondergrond ter inzage gelegd. U ontvangt bericht zodra u uw zienswijze 
op het PlanMER schaliegas in kunt dienen. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

\ 
V-'-""V 

Drs. M.E.P. Dierikx 
Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging 
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