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onderwerp Motie Schalie- of steenkoolgas 

Excellentie, 

Hierbij zend ik u een motie die door de gemeenteraad van Doesburg op 26 september jl. is aangenomen. 

Een kopie van dit schrijven wordt eveneens gezonden aan de Tweede Kamer fracties. 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Doesburg, 

Drs. C.J .G . Luesink, burgemeester 

bijlage(n) 1 
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Gelieve bij het beantwoorden ons kemnerk en de datum van deze brief te vermelden. 
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Excellentie, 

Hierbij zend ik u een motie die door de gemeenteraad van Doesburg op 26 september jl. is aangenomen. 

Een kopie van dit schrijven wordt eveneens gezonden aan de Tweede Kamer fracties. 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Doesburg, 
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Gelieve bij het beantwoorden ons kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. 
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Motie 'Schalie- of steenkoolgas? Nee bedankt' 

De raad van de gemeente Doesburg in vergadering bijeen d.d. 26 september 2013 

Overwegende dat; 

o Het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan; 
» De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning voor een proefboring te 

verstrekken; 
» De Europese Commissie nadrukkelijk om de standpunten van lokale overheden heeft 

gevraagd als het gaat om de winning van schalie- en steenkoolgas; 
» Het daarnaast ook van belang is dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 8c 

Innovatie op de hoogte is van de standpunten van de gemeentes hierover; 
» De winning van schaliegas overlast veroorzaakt voor omwonenden en het landschap en de 

leefbaarheid aantast; 
« Een proefboring naar- en eventuele winning van schaliegas nog onbekende risico's met zich 

meebrengt, bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening en bodemverzakking; 
» De winning van schalie- en steenkoolgas een hindernis vormt voor een transitie naar 

duurzame energie. 

Spreekt uit: 

De gemeente Doesburg uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente 

Verzoekt het college: 

» Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen; 
» Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese 

Commissie en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw 8t Innovatie; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Bijgaand treft u een brief die verzonden is aan de minister van Economische zaken en de Europese commissie en 
een motie die door de gemeenteraad van Doesburg is aangenomen. 

Met vriendelijke groet, 
W.H. Dwars-Hunnekink 
Gemeente Doesburg 
Philippus Gastelaarsstraat 2 
Postbus 100 
6980 A C Doesburg 
Tel: +31-313-481305 (ma.di.do) 
Fax: +31-313-481317 
Email: bestuurssecretariaat@doesburq.nl 
Web: www.doesburq.nl 

De gemeente Doesburg sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke 
opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend 

De informatie verzonden in dit e-mailbericht ís vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente Doesburg, niet 
toegestaan.De gemeente Doesburg staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor 
tijdige ontvangst daarvan. 

De gemeente Doesburg garandeert niet dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder 
inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-

mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. 

IMPORTANT NOTICE: 
This e-mail is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Access, disclosure, copying, distribution, or reliance on any of 
it by anyone else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and email confirmation to the sender. 
(Disclaimer20080601) 

file:7ZC:\TMP\XPgrpwise\524AC694Hellendoornraadhuis 10017330681338781\GW_00002.HTM 

UfJ Spaar het milieu door deze e-mail en de bijlagen niet af te drukken 
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