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Motie Vreemd aan de orde van de dag
Betreft: Hellendoom schaliegas vrij
. A / B . Ŵ " " ļTrefsv
Aan de raad van de gemeente Hellendoom bi jeen op di nsdag 24 septembeŴi żGli ķB. W\oŖ
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Inleiding
1 Archief 1) i N\ i ^ k s T W V e f t i - :
In dagblad Trouw van zaterdag 23 juni jl. is het manifest 'Schaliegas, begin er gewoon niet aan'
„ ',
gepubliceerd. Dit manifest is op initiatief van prof.dr.ir. Jan Rotmans opgesteld en ondertekend
^
door 55 hoogleraren uit Nederland.
1

Schaliegas is gas dat zich bevindt in de poriën van harde bodemlagen. Dit gas is daardoor
moeilijker te winnen dan gas in een gasbel. Om het gas te winnen, is het vaak nodig om de
bodemlaag te fracken. Fracken, een afkorting van de term 'hydraulic fracturing', is het onder grote
druk injecteren van een mengsel van water, chemicaliën en zand, vanuit horizontale boorgangen in
de bodemlaag. Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt dat de winning van schaliegas onder
meer kan leiden tot vervuiling van grond- en drinkwater, aardbevingen en dat de klimaateffecten
nog negatiever kunnen uitpakken dan bij de winning van kolen.
De Rijksoverheid heeft al meerdere opsporingsvergunningen naar schaliegas afgegeven en er zijn
nog vergunningsaanvragen in behandeling, waaronder vergunningen in Overijssel. Zie
http://www.schalieqasvrii.nl/kaart/ voor een overzicht.
Constaterende dat
»
Schaliegas geen duurzame energiebron is.
»
De winning van schaliegas ernstige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van onze bodem en
grondwater door vervuiling met chemicaliën.
*
De winning van schaliegas gepaard gaat met grootschalig waterverbruik.
»
Het plaatsen van boringen naar schaliegas grote inbreuk heeft op landschap en natuur.
«
De winning van schaliegas aardbevingen tot gevolg kan hebben.
»
Een groot aantal belangrijke wetenschappers in Nederland tegen het winnen van schaliegas is.
Spreekt uit dat de gemeente Hellendoom
»
een 'schaliegasvrije gemeente' wil zijn.
»
geen medewerking verleent aan eventuele boringen naar schaliegas binnen de
gemeentegrenzen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Het m a n i f e s t i s te l e z e n o p
http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/3463516/2013/06/23/Schalieaasbeqin-er-qewoon-niet-aan.dhtml

