
Factsheet update 24 november 2014

Schaliegasvrije provincies en gemeenten in Nederland

Dit document bevat een inventarisatie van de provincies en gemeenten die zich afgelopen jaren (sinds 
2011) schaliegasvrij* verklaard hebben. Allen hebben aangegeven op dit moment geen medewerking te 
zullen verlenen aan boringen naar het omstreden gas. De inventarisatie is gebaseerd op schriftelijke 
bronnen zoals collegebesluiten en door gemeenteraden aangenomen moties.

*Definitie schaliegasvrij: 'Kritische opstelling tegen schaliegas/steenkoolgas etc. vanwege milieu- en 
veiligheidsaspecten, doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Men zal op zijn minst niet 
zonder meer medewerking verlenen aan vergunningverlening voor boringen'

Schaliegasvrije provincies

1. Flevoland
2. Friesland
3. Gelderland
4. Groningen
5. Limburg
6. Noord-Brabant
7. Noord-Holland
8. Overijssel
9. Utrecht
10. Zuid-Holland

Schaliegasvrije gemeenten

1. Aalburg
2. Aalten
3. Achtkarspelen
4. Almelo
5. Almere
6. Alphen aan den Rijn
7. Alphen-Chaam
8. Amersfoort
9. Amsterdam
10. Apeldoorn
11. Arnhem
12. Asten
13. Baarle Nassau
14. Beesel
15. Bellingwedde
16. Bergeijk
17. Bergen
18. Bergen op Zoom
19. Berkelland
20. Bernheze
21. Best
22. Beuningen
23. Binnenmaas
24. Bladel
25. Blaricum
26. Bloemendaal

76. Grave
77. Groesbeek
78. Grootegast
79. Gulpen-Wittem
80. Haaksbergen
81. Haaren
82. Haarlem
83. Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude
84. Haarlemmermeer
85. Halderberge
86. Hardenberg
87. Heemstede
88. Heerde
89. Heerenveen
90. Heerlen
91. Heeze-Leende
92. Hellendoorn
93. Helmond
94. Hengelo
95. Heumen
96. Heusden
97. Hilvarenbeek
98. Hilversum
99. Hof van Twente
100. Hoogezand-Sappemeer

148. Oude IJsselstreek
149. Oudewater
150. Papendrecht
151. Pekela
152. Purmerend
153. Reusel-De Mierden
154. Rheden
155. Ridderkerk
156. Rijssen-Holten
157. Roerdalen
158. Roermond
159. Roosendaal
160. Rucphen
161. Schijndel
162. Schoonhoven
163. Schouwen-Duiveland
164. Sint-Michielsgestel
165. Sint-Oedenrode
166. Sittard-Geleen
167. Sliedrecht
168. Slochteren
169. Smallingerland
170. Someren
171. Son en Breugel
172. Stadskanaal
173. Steenbergen



27. Bodegraven Reeuwijk
28. Boxmeer
29. Boxtel
30. Breda
31. Bronckhorst
32. Brummen
33. Bunnik
34. Buren
35. Bussum
36. Castricum
37. Cuijk
38. Culemborg
39. De Bilt
40. De Friese Meren
41. De Ronde Venen
42. Den Haag
43. Dalfsen
44. Dantumadiel
45. Delfzijl
46. Diemen
47. Dinkelland
48. Doesburg
49. Doetinchem
50. Dongen
51. Dongeradeel
52. Dordrecht
53. Drimmelen
54. Dronten
55. Duiven
56. Ede
57. Eemsmond
58. Eersel
59. Eijsden-Margraten
60. Eindhoven
61. Enkhuizen
62. Enschede
63. Epe
64. Ermelo
65. Ferwerderadiel
66. Geertruidenberg
67. Geldermalsen
68. Geldrop-Mierlo
69. Gennep
70. Giessenlanden
71. Gilze-Rijen
72. Goeree-Overflakkee
73. Goirle
74. Gorinchem
75. Gouda

101. Huizen
102. IJsselstein
103. Kampen
104. Kerkrade
105. Kollumerland
106. Landgraaf
107. Lansingerland
108. Laren
109. Leek
110. Leiden
111. Lelystad
112. Leudal
113. Lingewaard
114. Littenseradiel
115. Lochem
116. Loon op Zand 
117. Loppersum
118. Losser
119. Maasdonk
120. Maassluis
121. Maastricht
122. Marum
123. Meerssen
124. Midden-Delfland
125. Mill en St. Hubert
126. Millingen aan de Rijn
127. Moerdijk
128. Montferland
129. Mook en Middelaar
130. Muiden
131. Naarden
132. Neder-Betuwe
133. Nieuwegein
134. Nieuwkoop
135. Nijmegen
136. Noorderveld
137. Noordoostpolder
138. Noordwijk
139. Oirschot
140. Oisterwijk
141. Oldenzaal
142. Olst-Wijhe
143. Oost-Gelre
144. Oosterhout
145. Ooststellingwerf
146. Opsterland
147. Oss

174. Steenwijkerland
175. Texel
176. Tholen
177. Tiel
178. Tilburg
179. Tubbergen
180. Twenterand
181. Tytsjerksteradiel
182. Ubbergen
183. Urk
184. Utrecht
185. Utrechtse Heuvelrug
186. Vlaardingen
187. Veendam
188. Veghel
189. Veldhoven
190. Venlo
191. Vianen
192. Vlagtwedde
193. Voerendaal
194. Vught
195. Waalre 
196. Waalwijk
197. Wageningen
198. Waterland
199. Weert
200. Weesp
201. Westerveld
202. Weststellingwerf
203. Westvoorne
204. Wierden
205. Wijchen
206. Wijdemeren
207. Wijk bij Duurstede
208. Winsum
209. Winterswijk
210. Woensdrecht
211. Woerden
212. Wormerland
213. Woudrichem
214. Zaanstad
215. Zaltbommel
216. Zeist
217. Zevenaar
218. Zuidhorn
219. Zundert
220. Zutphen
221. Zwartewaterland
222. Zwijndrecht
223. Zwolle



Overzicht Schaliegasvrije provincies

Flevoland

Persbericht Provincie 

30 augustus 2013

“In combinatie met de algemene bezwaren die er aan de winning van schaliegas kleven, hebben Provinciale 
Staten van Flevoland zich uitgesproken tegen de winning van schaliegas.

In de nota 'Duurzaam gebruik van de ondergrond' is het als volgt verwoord:

"De ondergrond van Flevoland wordt niet benut voor het opsporen en winnen van aardgas uit 
onconventionele voorkomens (zoals schaliegas), vanwege de risico’s die gepaard gaan met het opsporen en 
winnen ervan. De ondergrond van Flevoland wordt alleen benut voor het opsporen en winnen van olie en gas 
uit conventionele voorkomens (lees: gewoon aardgas) wanneer er geen onevenredige schade wordt 
toegebracht aan provinciale belangen, zoals natuur, water en waterkeringen, en wanneer mitigerende 
maatregelen worden getroffen".”

http://tinyurl.com/ot3du9c

Persbericht in bezit MD

Friesland

Aangenomen motie

18 september 2013

Spreken als haar mening uit dat: 
– winning van onconventionele gassen niet past in de Fryske visie op duurzame energie en duurzaam gebruik 
van de bodem; 
– de omslag naar een duurzame energievoorziening met kracht moet worden voortgezet,

en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 
– Fryslân uit te roepen tot schaliegasvrije provincie;
– de motie onder de aandacht te brengen van de minister fan Economische Zaken;
– de motie onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer,
en gaan over tot de orde van de dag. 

http://tinyurl.com/nr7s9h9

Motie in bezit MD

Gelderland

Aangenomen motie

20 maart 2013

Spreken uit dat:
–  Winning van onconventionele gassen niet past in de Gelderse visie op duurzaam
gebruik van de ondergrond, zolang de consequenties niet helder in beeld zijn
gebracht (voorzorgsprincipe)
– Dit voorzorgsprincipe vertaald moet worden in de omgevingsvisie
– De omslag naar een duurzame energievoorziening met kracht moet worden
voortgezet.

http://tinyurl.com/oxn6uyg

Motie in bezit MD

http://tinyurl.com/ot3du9c
http://tinyurl.com/oxn6uyg
http://tinyurl.com/nr7s9h9


Groningen

Aangenomen motie 

6 november 2013

Spreken als hun mening ult dat: 
- (Proef-)boringen voor de winning van schaliegas, in de provincie Groningen ongewenst zijn. 
Verzoeken het college 
- Om dit standpunt kenbaar te maken aan de verantwoordelijke Minister en de Tweede Kamer voor zij 
overgaan tot enige besluitvorming aangaande de winning van schaliegas; 
- Het voorkomen van (proef-)boringen van schaliegas te borgen in de komende Structuurvisie Ondergrond van 
de Provincie Groningen. 

http://tinyurl.com/lb6neoy

Motie in bezit MD

Limburg

Aangenomen motie

4 oktober 2013

overwegende dat: 
- de motie “Limburg schaliegas-vrij” om bovenstaande redenen juist vanuit onze provincie moet worden 
beschouwd als een belangrijk signaal aan het Kabinet, de Minister van EZ en de Tweede Kamer om niet te 
kiezen voor het (proef)boren naar nieuwe fossiele brandstoffen, maar in te (blijven) zetten op 
toekomst-bestendige schone energie, 
- het draagvlak bij (groepen) burgers voor duurzame, schone energie in Limburg bijzonder terrein wint, 
- het (proef)boren naar schaliegas duurzame energie-politiek ernstig frustreert, en rechtstreeks ingaat tegen 
ambities en investeringen van de provincie Limburg, 
- boren naar schaliegas velerlei veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, o.a. voor de drinkwatervoorziening en 
de kwaliteit van het grondwater evenals het risico op aardbevingen, 
- het boren naar schaliegas natuurgebieden kan aantasten én door de boortorens een enorme ontsiering 
betekent van het landschap. 

verzoeken het College van GS om: 
1. aan Provinciale Staten op korte termijn een juridisch houdbaar voorstel te doen om de Provinciale Milieu 
Verordening zodanig aan te passen dat het gehele grondgebied van de provincie Limburg wordt aangewezen 
tot boringsvrije zone als het gaat om de (proef)winning van schaliegas, 
2. daarbij alle overige noodzakelijke PMV-tekstwijzigingen te betrekken, die dienstbaar zijn aan de 
bescherming van het grondgebied van van de provincie Limburg tegen (proef)boringen naar schaliegas, 
3. (extern) advies in te winnen om te bezien of het wellicht opportuun is ook in de Omgevingsverordening 
Limburg het (proef)boren naar schaliegas te verbieden, 
4. deze motie onder de aandacht te brengen van het Kabinet en de Tweede Kamer vóór zij overgaan tot enige 
besluitvorming aangaande schaliegas, 
5. de Staten zo spoedig mogelijk schriftelijk te rapporteren over de invulling van de motie in verband met het 
mogelijke plenaire debat in de Tweede Kamer; 
6. daar, waar nodig aanpassingen te doen in het concept voorstel Provinciaal Omgevingsplan Limburg 
(POL2014);

http://tinyurl.com/ovcg8va

Motie in bezit MD

http://tinyurl.com/ovcg8va
http://tinyurl.com/lb6neoy


Noord-Brabant

Persbericht Omroep Brabant

27 september 2013

DEN BOSCH - Brabant roept zichzelf uit tot schaliegasvrije provincie. Een ruime meerderheid in Provinciale 
Staten heeft vrijdag Gedeputeerde Staten (GS) opdracht gegeven te onderzoeken hoe dat het beste kan. 

Provinciale Staten sprak vrijdag in een extra vergadering over een motie van het CDA. Daarin krijgt GS de 
opdracht om te komen met een 'juridisch houdbaar voorstel', dat erop gericht is het hele grondgebied van 
Brabant aan te wijzen tot boringsvrije zone als het gaat om de winning van schaliegas.

http://tinyurl.com/or6mtok

Persbericht in bezit MD

Noord-Holland

Aangenomen motie

14 oktober 2013

Persbericht Groenlinks: Op initiatief van GroenLinks verklaart de Provincie Noord-Holland zich tegen het 
winnen van schaliegas. De winning van schaliegas heeft desastreuze effecten op milieu, landschap en 
gezondheid. Ook financieel blijkt de winning een mislukking. Hoog tijd dus om als Provincie Noord-Holland 
een duidelijk signaal af te geven richting Minister Kamp: vergeet schaliegas en ga aan de slag met de winning 
van duurzame energie. (...)

http://noordholland.groenlinks.nl/node/102556

Persbericht in bezit MD

Overijssel

Aangenomen motie

18 september 2013

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat, 
- De Provincie Overijssel ambitieuze doelstellingen heeft ten aanzien van 
hernieuwbare energie, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk wordt beperkt en 
waarmee gekozen is voor een duurzame, toekomstbestendige energiestrategie, 
- Schaliegas en steenkoolgas geen hernieuwbare energiebronnen zijn 
- De winning van schaliegas en steenkoolgas contraproductief is voor realisatie van duurzame Overijsselse 
ambities 

Spreken uit dat de provincie Overijssel zich solidair verklaart met de gemeenten en provincies die zich 
verzetten tegen de winning van schaliegas en steenkoolgas 

verzoeken GS 
1. Samen op te trekken met de betrokken overheden die zich verzetten tegen de 
(proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas 
2. Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schaliegas in of nabij Overijssel alle mogelijke politieke en juridische 
instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen 
3. Deze motie onder de aandacht te brengen van het Kabinet en de Tweede Kamer vóór zij overgaan tot enige 
besluitvorming aangaande schaliegas en steenkoolgas

Motie in bezit MD

http://noordholland.groenlinks.nl/node/102556
http://tinyurl.com/or6mtok


Utrecht

Aangenomen motie

14 april 2014

Constaterende; 
dat schaliegaswinning blijkens kaart 6 "Onconventionele Winning Koolwaterstof in verreweg het grootste deel
van de provincie niet acceptabel wordt geacht omdat "het provinciaal belang zeer kwetsbaar [is] voor deze 
activiteit", hetgeen omvat grondwaterbeschermingszones, infiltratiegebied 
Utrechtse Heuvelrug, strategische grondwatervoorraad, Natura 2000 gebieden, EHS buiten Natura 2000, 
stiltegebieden, aardkundige waarden, landschap; 

Overwegende; 
dat niet in kaart is gebracht of schaliegaswinning acceptabel is voor andere belangen dan het provinciaal 
belang; Spreken als haar mening uit; dat proefboringen en schaliegaswínning in de provincie Utrecht 
ongewenst zijn omdat op dit moment niet vast staat dat dat schoon, veilig en betrouwbaar kan gebeuren; 

Verzoeken het college van GS; 
1. een moratorium te bepleiten bij het Rijk op alle activiteiten die betrekking hebben op schaliegas er definitief
duidelijkheid is over de landelijke wet- en regelgeving en de landelijke onderzoeken zijn afgerond; 
2. maximale invloed te waarborgen op het verloop van het proces; 
3. Deze motie onder de aandacht te brengen van het Kabinet en de Tweede Kamer vóór zij overgaan tot enige 
besluitvorming aangaande schaliegas en steenkoolgas;

http://tinyurl.com/manzucv

Motie in bezit MD

Zuid-Holland

Voorlopig standpunt

31 oktober 2014

Op grond van de thans beschikbare informatie luidt onze vooriopige conclusie dat nut en 
noodzaak van het boren naar schaliegas nog niet zijn aangetoond en dat de milieuhygiënische en 
ruimtelijke consequenties ervan nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Het ziet er naar uit dat 
het boren naar- en het winnen van schaliegas in Zuid-Holland strijdig zijn met het beleid van de 
provincie, vooral als het gaat om het bevorderen van de beoogde transitie naar een duurzame 
economie, het veiligstellen van de drinkwaterwinning en het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit 
van het provinciale grondgebied. Daarom kan er vooralsnog geen sprake zijn van het verlenen 
van medewerking aan het in Zuid-Holland uitvoeren van exploratieboringen naar schaliegas. 

Het gaat hierbij om een voorlopig standpunt. 

http://tinyurl.com/ozqgsz4

Standpunt in bezit MD

http://tinyurl.com/ozqgsz4
http://tinyurl.com/manzucv


Overzicht schaliegasvrije gemeenten

Aalburg (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

29 oktober 2013

Besluit: 

Het College op te dragen: 
- Het initiatief van de gemeente Boxtel te steunen en Aalburg uit te roepen tot Schaliegasvrije Gemeente om 
zodoende onze weerstand tegen (proef)boringen naar schaliegas aan het kabinet duidelijk te maken. 
- Alle beschikbare mogelijkheden te benutten om verdere (proef)boringen naar schaliegas te verhinderen cq te 
vertragen. 

(...) 

De gemeenteraad heeft overeenkomstig het voorstel zoals in de motie genoemd, besloten.

http://tinyurl.com/pkqhv76

Motie in bezit MD

Aalten (Gelderland)

Aangenomen motie

18 oktober 2011

Verzoek van fractie PP om moratorium in te stellen op (proef) boringen naar steenkoolgas.

http://tinyurl.com/8wtnv8m

Persbericht aangenomen motie in bezit MD

Achtkarspelen (Friesland)

Aangenomen motie

13 februari 2014

Sprekt út: De gemeente Achtkarspelen út te roppen ta in skalygasfrije gemeente. 
Fersyk: Fersiket it kolleezje: 
- Net mei te wurkjen oan it ferlienen fan in fergunning foar (proef)boaringen nei skalygas en dit mei te nimmen
yn Bestimmingsplan Bûtengebiet. 
- Dat stânpunt kenber te meitsjen oan de twadde Keamer, de Europeeske Kommisje en it Ministearje fan 
Ekonomyske Saken, Lânbou & Ynovaasje.

Motie in bezit MD

Almelo (Overijssel)

Aangenomen motie

19 november 2013

Spreekt uit: 
- De gemeente Almelo uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 
- De ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 

Verzoekt het college: 

http://tinyurl.com/8wtnv8m
http://tinyurl.com/pkqhv76


- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Almelo alle mogelijke politieke en 
juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen. 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het 
Ministerie van EL&I; 

http://tinyurl.com/np95kzx (pag 19)

Motie in bezit MD

Almere (Flevoland)

Zienswijze

8 juli 2014

P21: De gemeenteraad is van oordeel dat het boren naar schaliegas niet past binnen de Almere Principles en 
heeft de ambitie uitgesproken over te schakelen op duurzame energiebronnen. 

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland)

Zienswijze

8 juli 2014

P224: Schaliegas is geen duurzame energiebron en past niet bij het door ons, als gemeente en als regio, in 
gang gezette duurzaamheids-; en klimaatbeleid. Doelstelling is juist om op termijn een fossiele brandstofvrije 
gemeente te zijn. Uw voornemen is derhalve in strijd met het gemeentelijke beleid.

http://tinyurl.com/m4jd69h

Zienswijze in bezit MD

Alphen Chaam (Noord-Brabant)

Brief college B&W

15-12-11

Het bestemmingsplan voorziet niet in mogelijkheden om iets anders in het buitengebied toe te staan dan een 
agrarische activiteit. Voor de bedrijventerreinen geldt dat er geen zware industrie (waar het winnen van 
schaliegas onder valt) mogelijk is.

Vanuit de regelgeving is het dus niet mogelijk om schaliegas te winnen en ook vanuit de gedachte van 
Cittaslow en duurzaamheid wordt door ons niet gedacht aan het stimuleren van deze activiteiten.Het college 
stelt zich daarom op het standpunt dat op een toekomstige aanvraag afwijzend wordt beschikt.

Brief in bezit MD

Amersfoort (Utrecht)

Besluitenlijst B. & W.

9 april 2013

VOORTGANGSRAPPORTAGE BODEMBELEID

2. het standpunt in te nemen dat de gemeente Amersfoort de winning van schaliegas vooralsnog als 
onwenselijk beschouwd.

http://tinyurl.com/m4jd69h
http://tinyurl.com/opx8nse
http://tinyurl.com/np95kzx


http://tinyurl.com/oxwaeuz

Besluitenlijst in bezit MD

Amsterdam (Noord-Holland)

Bericht GroenLinks Amsterdam en aangenomen motie 

17 mei 2013

Bericht GroenLinks:
“De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich donderdagmiddag uitgesproken tegen de winning van schaliegas 
in Amsterdam. De raad stemde in met een motie hierover van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De 
motie verzoekt de gemeente Amsterdam tot nader orde niet akkoord te gaan met het verlenen van 
vergunningen voor schaliegas en zich daarbij actief op te stellen.” 

Besluit:
Verzoek de gemeente Amsterdam tot nader orde niet akkoord te gaan met het verlenen van vergunningen 
voor (proef)boringen naar schaliegas in Amsterdam en zich daarbij actief op te stellen.

http://amsterdam.groenlinks.nl/node/97765
http://tinyurl.com/ocq8uvt

Motie in bezit MD

Apeldoorn (Gelderland)

Raadsvoorstel zienswijze

3 juli 2014

Voorstel (concept-besluit) 
1. Instemmen met het indienen van een reactie op de ’conceptnotitie reikwijdte en 
detailniveau planMER, structuuurvisie schaliegas’. 
2. Het presidium vragen om de reactie, zoals verwoord in bijgevoegde brief en toegelicht in het 
bijgevoegde raadsbesluit, aan de raad voor te leggen. De kernpunten van de reactie zijn: 
– Apeldoorn is geen voorstander van de winning van schaliegas 
– De risico’s van de winning van schaliegas zijn tot op heden onvoldoende onderzocht en in de concept 
notitie reikwijdte en detailniveau planMER wordt onvoldoende aandacht besteed aan de korte termijn 
en lange termijn risico’s 
– Er wordt getwijfeld aan de nut en noodzaak van schaliegas met het oog op de transitie 
naar een duurzame energievoorziening. Apeldoorn wil op een duurzame manier energie 
opwekken waarin een nieuwe fossiele brandstof niet past

http://tinyurl.com/ml7mp9w

Raadsvoorstel Zienswijze in bezit MD

Arnhem (Gelderland)

Collegebrief aan Gelderse Milieufederatie

13 september 2011

“(de) gemeente Arnhem (zal), bij een aanvraag voor een proefboring binnen het Arnhemse grondgebied, (...) 
aangeven dat het gebied binnen een Natura 2000 gebied ligt. Binnen deze gebieden willen we geen 
bedrijfsmatige activiteiten. Het lijkt ons op dit moment niet zinvol om deze overweging op voorhand bij de 
minister of de provincie neer te leggen. Wij zijn een voorstander van een moratorium op boringen naar 
steenkoolgas omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de mogelijke effecten van dit soort 
gasboringen. Hierbij zijn wij wel van mening dat een oproep tot het instellen van een moratorium richting de 

http://tinyurl.com/ml7mp9w
http://amsterdam.groenlinks.nl/node/97765
http://tinyurl.com/oxwaeuz


minister van EZLI, niet vanuit de gemeente moet worden verstuurd maar vanuit de provincie Gelderland 
samen met de gemeenten. Wij zullen hiervoor dan ook in overleg treden met de provincie.”

Brief in bezit MD

Asten (Noord-Brabant)

Persbericht SIRIS NL 23 september 2013

De gemeenteraad van Asten heeft op dinsdag 17 september een door D66 Hart voor Asten ingediende motie 
aangenomen, waarmee ook de gemeente Asten zich schaliegasvrij verklaard.

http://www.siris.nl/article/nieuws/243079/geen-schaliegas-in-asten/

Aangenomen motie

17 september 2013

De Raad, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende 
- dat ook de gemeente Asten tot het areaal behoort waar schaliegasboringen nog onvoldoende gegevens heeft
opgeleverd en de risico's met betrekking tot de volksgezondheid onverantwoord hoog zijn mede in het licht 
van de tegenstrijdige schattingen met betrekking tot de looptijd van de winning tussen 5 en 10 jaar 
- dat iedere investering in de winning van fossiele brandstoffen een vertraging van de ontwikkeling van 
duurzame energieopwekking zal opleveren. 

besluit de gemeente Asten schaliegasvrij te verklaren, 

verzoekt het college dit kenbaar te maken aan de bevoegde instanties, 

en gaat over tot de orde van de dag

Persbericht en motie in bezit MD

Baarle-Nassau (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

10 april 2013

“De VPB is van mening dat:
– de risico’s bij schaliegaswinning d.m.v. “fracking” te groot zijn. We denken o.a. aan de kans op 
verontreiniging van grondwater waarmee de drinkwaterwinning in gevaar gebracht wordt;
– in het dichtbevolkte Nederland simpelweg geen ruimte is voor schaliegaswinning;
– de argumentenkaart van TNO aangeeft dat er meer tegen dan voor schaliegaswinning is;
– schaliegaswinning niet past bij het profiel van Baarle-Nassau als groene gemeente en het door haar 
gevoerde milieubeleid en onverenigbaar is met haar landschappelijke kwaliteit;
– we geen schaliegas nodig hebben als we kiezen voor een steeds efficiëntere en schonere energievoorziening,
gebaseerd op hernieuwbare, duurzame bronnen, zoals wind- en zonne-energie.

Draagt daarom het college op om:
1. het standpunt in te nemen dat schaliegas binnen de gemeente niet gewonnen zal worden;
2. geen medewerking of vergunning te verlenen voor het door middel van boringen opsporen van schaliegas; 
3. dit kenbaar te maken door een brief met die strekking te versturen naar de minister van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie, in afschrift aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie 
Noord-Brabant, gemeente Baarle-Hertog, de provincie Antwerpen, Brabant Water N.V. en de Brabantse 
Milieufederatie;

http://www.siris.nl/article/nieuws/243079/geen-schaliegas-in-asten/


4. omliggende gemeenten en in het bijzonder Baarle-Hertog te verzoeken hetzelfde standpunt in te nemen en 
tot dezelfde acties over te gaan.”

Motie in bezit MD

Beesel (Limburg)

Zienswijze

25 juni 2014

Het winnen van nieuwe, maar nog steeds vervuilende energiebronnen zoals schaliegas, sluit daardoor niet aan
bij de koers die wij als gemeente hebben ingezet.

http://tinyurl.com/qdefsus

Zienswijze in bezit MD

Bellingwedde (Groningen)

Aangenomen motie

12 november 2013

Spreekt uit dat: 
- Dat de gemeenteraad van Bellingwedde de conclusie van het onderzoeksrapport dat de risico's van 
schaliegasboringen 'beheersbaar' zijn niet deelt 

Besluit: 
- De gemeente Bellingwedde tot schaliegasvrije gemeente uit te roepen. 

Draagt het college op 
- Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen 
- Dit besluit uit te dragen in alle contacten met andere gemeenten, provincies en rijk.

http://tinyurl.com/ltxzdkv

Motie in bezit MD

Bergeijk (Noord-Brabant)

Raadsinformatiebrief

28 september 2011

“Het college van Bergeijk staat vooralsnog negatief tegenover het doen van proefboringen (naar schaliegas; 
red.)”

http://tinyurl.com/8w6yv29

Raadsinfobrief in bezit MD

Bergen (Limburg)

Zienswijze

8 juli 2014

P534: Ons inziens dient er geen schaliegas te worden gewonnen in Nederland. Het moge duidelijk zijn dat wij 
ons verzetten tegen de winning van schaliegas in deze regio en dat de bereidheid van het Rijk om 
schaliegaswinning mogelijk te willen maken een zorgelijke ontwikkeling is.

http://tinyurl.com/8w6yv29
http://tinyurl.com/ltxzdkv
http://tinyurl.com/qdefsus


http://tinyurl.com/m4jd69h

Zienswijze in bezit MD

Bergen op Zoom (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

24 oktober 2013

(...)

- Het voor besluitvorming van grote betekenis is als de betrokken gemeenten tijdig het signaal afgeven dat zij 
onderzoek naar en winning van schaliegas, gelet op de huidige kennis en de momenteel toegepaste 
technieken, absoluut niet wensen; 

Spreekt als zijn mening uit: 
- Gelet op de huidige kennis en de momenteel toegepaste technieken, een tegenstander te zijn van verder 
onderzoek en boringen gericht op de winning van schaliegas in onze gemeente;

http://tinyurl.com/qfj8arr

Motie in bezit MD

Berkelland (Gelderland)

Aangenomen motie

25 oktober 2011

(De raad) “Besluit het college op te dragen om:
- Het Rijk dringend te verzoeken een voorlopig moratorium in te stellen op proefboringen en winning van 
steenkoolgas en schaliegas;

- De raad tijdig te informeren over de stand van zaken rond proefboringen naar steenkoolgaswinning in de 
regio en specifiek op het grondgebied van de gemeente Berkelland;

- Een eventuele aanvraag tot omgevingsvergunning naar proefboringen via de raad te laten passeren, zodat 
de gemeenteraad én de bevolking in staat worden gesteld zich hierover een mening te vormen en een besluit 
te nemen.”

Motie in bezit MD

Bernheze (Noord-Brabant)

Collegebesluit

8 oktober 2011

1. Het standpunt in te nemen dat schaliegas binnen de gemeente niet gewonnen zal worden.
2. De brief te versturen naar de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, in afschrift aan het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water N.V. en de Brabantse 
Milieufederatie.

http://tinyurl.com/k3449og

Conceptbesluitenlijst in bezit MD

Best (Noord-Brabant)

http://tinyurl.com/k3449og
http://tinyurl.com/qfj8arr
http://tinyurl.com/m4jd69h


Aangenomen motie

2 september 2013

Constateert dat:

Schaliegaswinning niet past in het hoge ambitieniveau van duurzaamheid van de gemeente Best.

Het onacceptabel is dat op het grondgebied van de gemeente Best Schalie(proef)boringen worden gedaan 
omdat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen aantasten.

Motie in bezit MD

Beuningen (Gelderland)

Aangenomen motie

19 november 2013

Spreekt zich onder de huidige omstandigheden en bij de huidige wetenschap uit tegen (proef)boringen naar en
winning van schalie- en steenkoolgas in het concessiegebied waar Beuningen deel van uitmaakt; 

Verzoekt het college van B&W van Beuningen (proef-) boring en winning van schaliegas en steenkoolgas met 
de haar ten dienste staande middelen tegen te gaan, zolang op onder meer bovenstaande punten geen 
duidelijkheid bestaat; 

Verzoekt het college van B&W van Beuningen dit te laten weten aan de overige gemeenten in schalie- en 
steenkoolgasconcessiegebieden en met kracht te blijven inzetten op energiebesparing en duurzame opwekking
van energie.

http://beuningen.groenlinks.nl/node/104281

Motie in bezit MD

Binnenmaas (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

13 maart 2014

spreekt zich uit: 
de gemeente Binnenmaas schaliegaswinningvrij te verklaren; 
verzoekt het college: 
1. zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen op het grondgebied 
van Binnenmaas te voorkomen; 
2. het standpunt van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de andere vier gemeenten in de 
Hoeksche Waard, de minister van EZ en aan de Tweede Kamer der Staten Generaal; 
3. deze raad op de hoogte te houden van de door het college van B&W genomen stappen. 

http://tinyurl.com/nwfmlgr

Motie in bezit MD

Bladel (Noord-Brabant)

College aan raad

28 mei 2012

“Samenvatting: Door de Brabantse Milieufederatie en Stichting Milieuwerkgroep KEMPENLAND is een 
beroep gedaan op uw Raad de gemeente Bladel zogenaamd “schaliegas” vrij te verklaren en in voorkomende 

http://tinyurl.com/nwfmlgr
http://beuningen.groenlinks.nl/node/104281


gevallen geen medewerking te verlenen aan verzoeken (proef-)boringen te mogen uitvoeren in onze gemeente.
Naar aanleiding daarvan wordt hierbij het voorstel gedaan gehoor te geven aan dat verzoek.” 

http://tinyurl.com/d423bj5

Ontwerp-raadsbesluit om Bladel schaliegasvrij te verklaren, 28 juni 2012:
Het voorstel is 30 augustus aangenomen in een commissievergadering, maar daar is (nog) geen ‘bewijs’ van. 
Op 20 september 2012 kont het voorstel in de raad. Volgens de griffier is het een hamerstuk en zal Bladel 
zichzelf uitroepen als
 schaliegasvrije gemeente. 

http://tinyurl.com/9bp6dk5

College voorstel en ontwerp Raadsbesluit in bezit MD

Blaricum (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

Bloemendaal (Noord-Holland)

Brief B en W

19 november 2013

Mede gezien de moties van de andere gemeenten, waarin wordt opgeroepen tot steun aan hun afwijzing van 
schaliegaswinning, hebben wij op basis van het bijgevoegde rapport besloten de gemeente 
schaliegaswinningsvrij te verklaren. Het effect daarvan is dat wij ons zullen verzetten tegen vergunningen of 
onderzoeken die gericht zijn op de winning van schaliegas.

http://tinyurl.com/od4wk78

Brief in bezit MD

Bodegraven Reeuwijk (Zuid-Holland)

Collegebesluit

5 maart 2014

Nieuwsbericht website gemeente: Op woensdag 5 maart besloot de gemeenteraad van 
Bodegraven-Reeuwijk dat boren naar schaliegas niet wenselijk is. Aanleiding was de landelijke discussie 
over boren naar schaliegas en het feit dat verschillende gemeenten zich ‘schaliegasvrij’ hebben 
verklaard.

http://tinyurl.com/qg7yrmp

Boskoop* (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

http://tinyurl.com/qg7yrmp
http://tinyurl.com/9bp6dk5
http://tinyurl.com/d423bj5


28 november 2013

Voorgenomen besluit: 

De raad van de gemeente Boskoop besluit geen proefboringen 
naar schaliegas onder het grondgebied toe te staan. 
De raad draagt het college op bij toekomstige planvorming en 
aanvragen met dit besluit van de raad rekening te houden.

*Alphen aan den Rijn en Boskoop zijn gefuseerd per 1 januari 2014 tot gemeente Alphen aan den Rijn.

Motie in bezit MD

Boxmeer (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

10 oktober 2013

spreekt zich uit: 
tegen (proef)boringen naar en winning van schaliegas in zijn algemeenheid en in de 
regio, in het bijzonder op het grondgebied van de gemeente Boxmeer; 

verklaart bij deze de gemeente Boxmeer ‘Schaliegasvrij’; 
roept het bestuur van de provincie Noord-Brabant op al het mogelijke te doen om 
(proef)boringen en winning van schaliegas provinciebreed te voorkomen; 

verzoekt het college: 
1. het initiatief van Boxtel te steunen en samen met de andere schaliegasvrije 
gemeenten in Brabant/Nederland het kabinet een duidelijk geluid te laten horen 
tegen het boren naar schaliegas; 
2. zelf al het mogelijke te doen dan wel na te laten waardoor (proef)boringen naar 
schaliegas worden verhinderd dan wel vertraagd; 
3. de verantwoordelijk minister te verzoeken breder onderzoek te doen naar 
alternatieve duurzame energiebronnen, anders dan zonne- en windenergie en 
4. deze motie kenbaar te maken aan de Tweede Kamer, de verantwoordelijke minister, 
de Provincie Noord Brabant en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

http://tinyurl.com/ntxyzp4

Motie in bezit MD

Boxtel (Noord-Brabant)

Boxtelse gemeenteraad

5 maart 2012

Motie: unaniem besluit om Boxtel tot een schaliegasvrije gemeente te verklaren.

http://tinyurl.com/chrmpd5

Brief Boxtelse gemeenteraad aan Minister EL&I, 4 maart 2013
(…)

2. Deelt de minister de mening van de gemeenteraad dat, nu de rijksoverheid en de NAM erkennen dat er een
directe relatie bestaat tussen gaswinning en de recente bevindingen in Groningen, de diverse breuklijnen die 
in de Brabantse ondergrond lopen het onmogelijk maken om verantwoord in Boxtel naar schaliegas te boren? 
Zeker omdat het ook nog eens een dichtbevolkt gebied betreft.
(…)

http://tinyurl.com/chrmpd5
http://tinyurl.com/ntxyzp4


4. Is de minister beried om op nationaal niveau eerst een brede maatschappelijke discussie over nut en 
noodzaak van schaliegasboringen te voeren, alvorens een besluit hierover te nemen?

http://tiny.cc/6m2ktw

(Motie in bezit MD)

Breda (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

23 september 2013

Draagt het College op: 
-De gemeente Geldrop-Mierlo te benoemen als een ‘schaliegas vrije gemeente’. 
-Vanuit Geldrop-Mierlo de provincie Noord-Brabant schriftelijk steun te betuigen aan hun mogelijk verbod 
tegen boringen naar schaliegas in Noord-Brabant. 
-Bovenstaand besluit tevens ter kennisgeving aan de Tweede Kamer te sturen.

Motie in bezit MD

Bronckhorst (Gelderland)

Aangenomen motie

27 oktober 2011

De raad draagt het college op:
“- Bij de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan te dringen op het instellen van een 
moratorium voor proefboringen naar steenkoolgas.

- Al het mogelijke te doen om (proef)boringen binnen onze gemeente te voorkomen.”

http://tinyurl.com/d367ygb

Besluitenlijst in bezit MD

Brummen (Gelderland)

Aangenomen motie

13 mei 2013

overwegende dat:
– de gemeente Brummen mogelijk één van de gemeenten is waar schaliegas in de ondergrond aanwezig zou 
zijn;
– een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het 
gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht;
– vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering, aantasting van landschap
en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg staat

Tevens overwegende dat:
– schaliegaswinning niet in overeenstemming lijkt met de gemeentelijke Duurzaamheidsdoelstellingen

Spreekt uit:
– dat schaliegaswinning in de gemeente ongewenst is.

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders om:
– geen medewerking te verlenen aan de initiatiefnemers voor exploratie van schaliegas;
– het rijk dringend te vragen om een voorlopig moratorium in te stellen op proefboringen en het winnen van 

http://tinyurl.com/d367ygb
http://tiny.cc/6m2ktw


schaliegas;
– dit verzoek tevens ter kennisgeving aan de Tweede Kamer te sturen 

http://tinyurl.com/nfd43ou

Motie in bezit MD

Bunnik (Utrecht)

Aangenomen motie

27 juni 2013

“van mening dat:
– proefboringen en de winning van schaliegas in de gemeente Bunnik ongewenst zijn.

verzoekt het college
1. Zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het concessiegebied waarin 
Bunnik ligt te voorkomen,

2. Bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht er op aan te dringen dat zij een negatief advies geven 
aan het ministerie van Economische Zaken voor het verlenen van enige opsporingsvergunning,
3. Het standpunt van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de minister van EZ en aan de Tweede Kamer 
der Staten Generaal,
4. De raad op de hoogte te houden van de door het College van B&W genomen stappen.”

Motie in bezit MD

Buren (Gelderland)

Brief gemeente Buren aan Minister EZ

15 november 2012

“Het College van B&W van de gemeente Buren is tegen proefboringen naar de aanwezigheid van 
koolwaterstoffen. De raad van de gemeente Buren heeft dit standpunt aangenomen door een motie.”

Brief in bezit Milieudefensie

Bussum (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren  (Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

Castricum (Noord-Holland)

Aangenomen motie

21 november 2013

verzoekt het college: 

http://tinyurl.com/nfd43ou


zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen voor (proef)boringen naar schaliegas in het 
grondgebied van Castricum te voorkomen en de gemeente Castricum als schaliegasvrije gemeente aan 
te merken.

http://tinyurl.com/op3qeox

Motie in bezit MD

Cuijk (Noord-Brabant)

Raadsbesluit

24 februari 2014

De raad van de gemeente Cuijk 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2014; 
gelet op; 
De negatieve landschappelijke en recreatief-toeristische impact van schaliegaswinning op de gemeente 
Cuijk; 

Besluit: 
De gemeente schaliegas- en steenkoolgas vrij te verklaren. 
Gaswinning als strijdig gebruik op te nemen in het bestemmingsplan buitengebied. 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Cuijk in zijn openbare vergadering 
van 24 februari 2014.

http://tinyurl.com/pbkzdw5

Raadsbesluit in bezit MD

Culemborg (Gelderland)

Aangenomen motie

26 juni 2014

Van mening dat 
- proefboringen en de winning van schaliegas in de gemeente Culemborg ongewenst zijn. 

Roept het college op 
zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het concessiegebied waarin 
Culemborg ligt te voorkomen; 

een zienswijze in te dienen op de Concept notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Structuurvisie 
schaliegas'

http://tinyurl.com/nslxws6

Motie in bezit MD

De Bilt (Utrecht)

Aangenomen motie

29 november 2013

Spreekt als haar mening uit dat 
(proef-) boringen voor de winning van schalie- en/of steenkolengas in de gemeente De Bilt onwenselijk zijn 

Verzoekt het college 

http://tinyurl.com/nslxws6
http://tinyurl.com/pbkzdw5
http://tinyurl.com/op3qeox


dit standpunt spoedig kenbaar te maken aan de Provinciale Staten, de verantwoordelijk Minister en de 
Tweede Kamer 
het voorkomen van (proef-) boringen te borgen in beleid en uitvoering van de gemeente De Bilt.

Motie in bezit MD

De Friese Meren (Friesland)

Aangenomen motie

25 september 2013

Raadsverslag: 

8.Motie FNP betreffende winning schaliegas 
Mefrou G. de Vries hie dizze moasje graach yn de riedsgearkomste fan augustus yntsjinje 
wold, mar dy is doe net troch gien, dus no is it in moanne letter. 

De yntsjinners fan dizze moasje binne fan miening dat de finansjele rindeminten fan it winnen 
fan skalygas net opweage tsjin de risiko’s en de skeadlike effekten fan de boarringen nei 
10skaly- en/of stienkoalgas. Derom fine de yntsjinners dat der ynsetten wurde moat op 
enerzjybesparring en in oerstap makke wurde moat op it brûken fan duorsume enerzjy 
boarnen. 

Sy wol it kolleezje fia dizze moasje der op wize om oan te sluten by de gemeente 
Noordoostpolder en de provinsje Fryslân en ek ús gemeente ‘skalygasfrij’ te ferklearjen en ek 
dizze moasje ûnder de oandacht te bringen by de minister fan Ekonomyske Saken en de leden 
fan de Twadde Keamer. 

Wethâlder Benedictus seit dat hy út namme fan it kolleezje dizze moasje ûnderskriuwe kin. 
De voorzitter vraagt of de raad de motie nog in stemming wil brengen. 

Mevrouw Hoekstra merkt op dat zij deze motie weliswaar sympathiek vindt, maar dat het op 
dit moment nog prematuur is, gezien alles wat er nog speelt rond de hele schaliegas 
problematiek. Dat wil ze eerst nog afwachten voordat ze dit soort moties mee ondersteunt. 
De voorzitter stelt vast dat de NPP, de FNP, de ChristenUnie, de PvdA en de CDA akkoord 
gaan met de motie en dat de VVD niet voor deze motie is.

http://tinyurl.com/l5xg3he   http://tinyurl.com/kkf43jr

Motie en raadsverslag in bezit MD

De Ronde Venen (Utrecht)

Coalitieakkoord

2014

De Ronde Venen is een gemeente waar niet naar schaliegas geboord wordt, ook niet voor 
onderzoeksdoeleinden.

http://tinyurl.com/o8yxq2l

Coalitieakkoord in bezit MD

Den Haag (Zuid-Holland)

Zienswijze

http://tinyurl.com/o8yxq2l
http://tinyurl.com/kkf43jr
http://tinyurl.com/l5xg3he


8 juli 2014

P311: Naast overwegingen voor het opstellen van het planMER Structuurvisie Schaliegas wil de gemeente 
Den Haag u kenbaar maken dat het boren naar schaliegas niet past binnen het door de gemeente gevoerde 
duurzaamheids- en klimaatbeleid.

http://tinyurl.com/m4jd69h

Zienswijze in bezit MD

Dalfsen (Overijssel)

Zienswijze 

8 juli 2014

P589: De gemeente Dalfsen heeft zich reeds uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. Dit is zowel door de 
gemeenteraad als het college van B&W gedaan.

http://tinyurl.com/m4jd69h

Zienswijze in bezit MD

Dantumadiel (Friesland

Zienswijze

8 juli 2014

P433: Wij hebben besloten om het door de provincie Fryslân ingediende advies te onderschrijven. [P268: “Wij
zijn van mening dat de winning van onconventioneel gas niet past binnen de Friese visie op een duurzame 
energievoorziening en een duurzaam gebruik van de ondergrond.”]

http://tinyurl.com/m4jd69h

Zienswijze in bezit MD

Delfzijl (Groningen)

19 december 2013

Wij hebben informatie ingewonnen bij provincie en Milieudefensie. 
Provinciale Staten van de provincie Groningen heeft op woensdag 6 november 2013 een motie aangenomen 
waarin zij het grondgebied van de provincie Groningen vrij verklaard heeft van schaliegaswinning. Daarin 
heeft zij besloten tegen het advies van GS in, die eerst de resultaten van het onderzoek van het ministerie 
wilde afwachten gezien de uiterst kleine kans dat de provincie Groningen te maken zou krijgen met 
daadwerkelijke winning. Gedeputeerde Staten heeft inmiddels de motie ter kennisgeving naar het ministerie 
doorgestuurd. Ook de gemeente Loppersum heeft de minister een soortgelijke brief gestuurd. Na consultatie 
van de beleidsambtenaar van de provincie lijkt het goed het voorbeeld van Provinciale Staten en de gemeente 
Loppersum te volgen en als gemeenteraad een politiek 
standpunt in te nemen. 

Voorstel 
Wij stellen uw raad voor ermee akkoord te gaan de minister van Economische Zaken in kennis te stellen dat 
Delfzijl zich tot schalievrije gemeente heeft verklaard. 

Burgemeester en wethouders van Delfzijl

http://tinyurl.com/k9qd9lz

Advies in bezit MD

http://tinyurl.com/k9qd9lz
http://tinyurl.com/m4jd69h
http://tinyurl.com/m4jd69h
http://tinyurl.com/m4jd69h


Diemen (Noord-Holland)

Brief college aan Stichting Schaliegasvrij Nederland

23 juli 2012

“De gemeente Diemen wil in regionaal verband in het jaar 2040 energieneutraal zijn. Dit wil zeggen dat alle 
energie die in de gemeente/regio wordt verbruikt, in de gemeente/regio duurzaam moet zijn opgewekt. Het 
winnen van fossiele
 brandstoffen (waaronder schaliegas) is niet duurzaam en derhalve met dit uitgangspunt in strijd.”

Brief in bezit Milieudefensie

Dinkelland (Overijssel)

Aangenomen motie

18 februari 2014

Spreekt uit 

De gemeente Dinkelland uit te roepen tot schaliegaswinningvrije en steenkoolgaswinningvrije gemeente; 

En draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Dinkelland alle mogelijke politieke 
en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 

http://www.pvdadinkelland.nl/news.php?extend.82

Motie in bezit MD

Doesburg (Gelderland)

Aangenomen motie

26 september 2013

Spreekt uit: 
De gemeente Doesburg uit te roepen tot sch alle- 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 & Innovatie;

http://tinyurl.com/q8usflo

Motie in bezit MD

Doetinchem (Gelderland)

Aangenomen motie 

31 oktober 2013

Van mening zijnde dat: 
- de winning van schalie- en steenkoolgas dermate veel impact heeft dat dit een standpunt vanuit de raad 
vraagt en niet alleen vanuit het college. 

Verklaart: 

http://tinyurl.com/q8usflo
http://www.pvdadinkelland.nl/news.php?extend.82


- de gemeente Doetinchem schaliegasvrij, zodat er geen (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas binnen 
de gemeente mogen plaatsvinden; 
- dat (proef)boringen op andere plaatsen in de Achterhoek onwenselijk zijn; 
- dat (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de toekomst een onderwerp is waar de gemeenteraad 
over dient te beslissen; 

draagt het college op: 
- het standpunt van de gemeente kenbaar te maken aan de andere Achterhoekse gemeenten, de provincie 
Gelderland, de Tweede Kamer en de minister; 
- eventuele toekomstige besluitvorming over (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas voor te leggen aan 
de gemeenteraad; 

Motie in bezit MD

Dongen (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

19 september 2013

Is van mening dat: 
- er voldoende andere, milieuvriendelijkere alternatieven zijn om energie op te wekken, 
- de gemeente Dongen zich niet moet blootstellen aan de gevaren van schaliegaswinning, 
- de gemeenteraad van Dongen voor toekomstige energiebronnen de voorkeur geeft aan duurzame 
energiebronnen, 

en besluit: 
- de gemeente Dongen te verklaren tot schaliegas-vrije gemeente 
- dat de gemeente Dongen zich als schaliegasvrije gemeente zal verzetten tegen proefboringen naar 
schaliegas, 
- en geeft het College van Burgemeester en Wethouders opdracht deze motie kenbaar te maken bij de 
Minister Kamp van Economische zaken, de Provincie Noord-Brabant. regio Hart van Brabant en andere 
betrokken partijen 

en gaat over tot de orde van de dag 

Motie in bezit MD

Dongeradeel (Friesland)

Aangenomen motie

17 oktober 2013

Spreekt uit: 
De gemeente Dongeradeel uit te roepen tot schaliegasvrije gemeente. 

Verzoekt het college: 
- Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen, 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan de tweede kamer, de Europese Commissie en het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.

Motie in bezit MD

Dordrecht (Zuid-Holland)

Persbericht GL

19 december 2013



In de 'Ondergrondsvisie' die in januari in de gemeenteraad besproken wordt, spreekt Dordrecht zich uit tegen 
de winning van schaliegas op het eiland van Dordrecht. De gemeente heeft de ambitie om om in 2050 
klimaatneutraal te zijn. De winning van schaliegas past daar niet bij, aldus de nota. GroenLinks is blij met deze
stelling! 

http://dordrecht.groenlinks.nl/node/105688

MD in bezit persbericht

Drimmelen (Noord-Brabant)

Aangenomen motie 

31 oktober 2013

De gemeenteraad heeft een motie over schaliegas aangenomen. De raad geeft hiermee aan dat men tegen 
proefboren en winnen van schaliegas is. Dit geldt voor concessiegebied waar Drimmelen deel van uitmaakt. 
De raad draagt het college op om in te blijven zetten op duurzame energie. Dit betekentzuinig met energie 
omgaan, maar ook duurzaam opwekken van de energie.

http://tinyurl.com/pg68tb5

Raadsbesluit in bezit MD

Dronten (Flevoland)

Aangenomen motie

26 september 2013

Van mening dat: 
– deze vorm van gaswinning grote bezwaren lijkt te hebben als het gaat om klimaatverandering, aantasting 
van landschap en leefbaarheid en voorts een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg staat; 
– het mogelijk maken van schaliegasboringen een hindernis vormt voor het verder uitrollen en ontwikkelen 
van duurzame, schone, hernieuwbare energie; 
– schaliegaswinning mogelijk negatieve effecten heeft op de agrarische activiteiten in het buitengebied van 
onze gemeente; 
– Er weinig maatschappelijk draagvlak is voor proefboringen en winning van 
schaliegas; 

Spreekt uit: 
In ieder geval tegen proefboringen en winning naar schaliegas binnen onze gemeentegrenzen te zijn zolang er 
onvoldoende duidelijkheid bestaat over de mogelijke gevolgen van deze boringen.

http://tinyurl.com/opyqokw

Motie in bezit MD

Duiven (Gelderland)

Brief college

27 juni 2011

"Bij toetsing aan het bestemmingsplan blijkt dat de activiteit (proefboring niet past binnen dit gebied. In 
beginsel wil de gemeente Duiven geen nieuwe bedrijfsmatige activiteit binnen dit gebied omdat hierdoor 
natuur-en landschapswaarden worden aangetast."

“ Wij zijn een voorstander van een moratorium op boringen naar steenkoolgas omdat er nog onvoldoende 
onderzoek is gedaan naar de mogelijke effecten van dit soort gasboringen." 

http://tinyurl.com/opyqokw
http://tinyurl.com/pg68tb5
http://dordrecht.groenlinks.nl/node/105688


Brief in bezit MD, aangenomen motie PS Gelderland in bezit MD

Ede (Gelderland)

Aangenomen motie

12 december 2014

Neemt het standpunt in dat: 
Proefboringen naar schaliegas een te groot risico vormen voor het milieu en in het bijzonder op de aantasting 
van de grote voorraad aan bijzonder zuiver drinkwater in de bodem. 

http://tinyurl.com/qa545py

Motie in bezit MD

Eemsmond (Groningen)

Zienswijze

8 juli 2014

P596: De winning van schaliegas is niet acceptabel in de gemeente Eemsmond en de gehele provincie 
Groningen.

http://tinyurl.com/m4jd69h

Zienswijze in bezit MD

Eersel (Noord-Brabant)

Collegebesluit

27 augustus 2013

In zijn vergadering van 27 augustus jl. heeft het College van B&W van Eersel besloten negatief te staan 
tegenover de winning van schaliegas. “Het brengt te veel risico’s met zich mee op langere termijn en het past 
niet in onze doelstelling: 2025 energieneutraal”. 

http://www.eersel.nl/politiek/raadsvragen-ex-artikel-43-reglement-van-orde_43852/item/cda-heeft-vr
agen-over-schaliegasboringen-zijn-beantwoord-14-11-2013_54059.html

Collegebesluit in bezit MD

Eijsden-Margraten (Limburg)

Aangenomen motie

22 oktober 2013

is van mening dat: 
- Voorkomen moet worden dat er onomkeerbare besluiten worden genomen over (proef)boringen naar 
schaliegas; 

besluit: 
- Vanuit de gemeente Eijsden-Margraten de provincie Limburg te verzoeken om (proef)boringen naar 
schaliegas op het grondgebied van Limburg en Eijsden-Margraten niet te steunen; 
- De gemeente Eijsden-Margraten te benoemen als een ‘schaliegas vrije gemeente’.

http://tinyurl.com/l4glgac 

Motie in bezit MD

http://tinyurl.com/l4glgac
http://tinyurl.com/m4jd69h


Eindhoven (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

1 oktober 2013

Van mening zijnde dat; 
- De winning van schalie- en steenkoolgas dermate veel impact heeft dat dit eeen standpunt vanuit de raad 
vraagt en niet alleen vanuit het college. 

De gemeenteraad van Eindhoven: 
1. Vindt dat er nu geen (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas binnen de gemeente Eindhoven mogen 
plaatsvinden en vindt (proef)boringen op andere plaatsen onwenselijk en verklaart daarmee de gemeente 
Eindhoven nu schaliegasvrij; 
2. Vraagt het college om dit standpunt kenbaar te maken aan de andere gemeenten, de provincie, de Tweede 
Kamer en de minister; 
3. Verklaart hiermee (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de toekomst een onderwerp waar de 
gemeenteraad over dient te beslissen en besluit daarmee expliciet dat besluitvorming geen 
collegebevoegdheid is.

http://tinyurl.com/pvgqw4z

Motie in bezit MD

Enkhuizen (Noord-Holland)

Aangenomen motie

3 december 2013

spreekt uit dat: 
- de gemeente Enkhuizen te willen uitroepen 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 & Innovatie;

http://tinyurl.com/np5lyva

Motie in bezit MD

Enschede (Overijssel)

College besluit

27 juni 2014

Hans van Agteren, wethouder Milieu: “Op grond van de huidige inzichten in de risico’s en gevolgen van 
schaliegaswinning, zijn wij er volstrekt niet van overtuigd dat er voldoende waarborgen zijn dat de winning 
veilig voor mens en milieu en met respect voor de omgeving kan plaatsvinden”

http://www.enschede.nl/repository/10442/#.VCLRXfhY7y0

Persbericht in bezit MD

Epe (Gelderland)

Aangenomen motie

13 januari 2014

http://www.enschede.nl/repository/10442/#.VCLRXfhY7y0
http://tinyurl.com/np5lyva
http://tinyurl.com/pvgqw4z


SPREEKT UIT dat 
-de gemeente Epe zich “schaliegasvrij” verklaart 
-proefboringen naar en winning van schaliegas in de gemeente Epe ongewenst zijn 
-de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd 
-de gemeente Epe alle mogelijke politieke en juridische instrumenten zal inzetten om boringen naar en winning
van schaliegas te voorkomen

Motie in bezit MD

Ermelo (Gelderland)

Brief collega een minister Verhagen EL&I

24 augustus 2012

“Ons standpunt is dat geen enkele vorm van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas in de 
ondergrond van de gemeente Ermelo acceptabel is. Wij zullen dan ook onder geen enkele voorwaarde hieraan
medewerking verlenen.”

Brief in bezit Milieudefensie

Ferwerderadiel (Friesland

Zienswijze

8 juli 2014

P503: Wij hebben besloten om het door de provincie Fryslân in te dienen advies te onderschrijven. [P268: 
“Wij zijn van mening dat de winning van onconventioneel gas niet past binnen de Friese visie op een 
duurzame energievoorziening en een duurzaam gebruik van de ondergrond.”]

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Geertruidenberg (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

26 september 2013

Besluit 
Motie wordt aangenomen en draag het college op om vanuit Geertruidenberg de provincie Noord-Brabant 
schriftelijk steun te betuigen aan een verbod tegen boringen naar schaliegas in Noord-Brabant 
Bovenstaand besluit (de gemeenteraad van Geertruidenberg roept de gemeente Geertruidenberg uit tot 
schaliegasvrije gemeente) tevens ter kennisgeving aan de Tweede Kamer te sturen.

http://tinyurl.com/m9ttltp

Besluitenlijst in bezit MD

Geldermalsen (Gelderland)

Aangenomen motie

26 februari 2013

Overwegende dat:
Proefboringen naar schaliegas de komende jaren in Brabant en midden Nederland kunnen leiden tot de komst
van vele tientallen boorputten.

http://tinyurl.com/m9ttltp
http://tinyurl.com/opx8nse


Dit blijkt uit de vergunningaanvraag voor het opsporen van gas door het bedrijf BNK Petroleum voorde regio 
Midden Nederland (Amsterdam Nijmegen),
Ook in de ondergrond van de gemeente Geldermalsen in potentie gas houdende schalielagen aanwezig zijn.

In vergelijking met conventioneel gas voor schaliegas driehonderd keer meer proefboringen nodig zijn.

Deze proefboringen veel overlast veroorzaken en veel vrachtverkeer aantrekken.

Het van belang is dat onze gemeente een standpunt inneemt ten aanzien van eventuele (proef)boringen op 
ons grondgebied.

De overlast die proefboringen met zich mee kunnen nemen zich niet verhouden met de ambities van onze 
gemeente zoals die zijn verwoord in Malsen aan de Linge.

Stelt vast dat:
Het ministerie van Economische Zaken de negatieve aspecten van proefboringen onderkent en inmiddels 
opdracht heeft gegeven om de gevolgen van proefboringen te onderzoeken.

http://www.geldermalsen.nl/bis/dsresource?objectid=43043

Motie in bezit MD

Geldrop-Mierlo (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

23 september 2013

Draagt het College op: 
-De gemeente Geldrop-Mierlo te benoemen als een ‘schaliegas vrije gemeente’. 
-Vanuit Geldrop-Mierlo de provincie Noord-Brabant schriftelijk steun te betuigen aan hun mogelijk verbod 
tegen boringen naar schaliegas in Noord-Brabant. 
-Bovenstaand besluit tevens ter kennisgeving aan de Tweede Kamer te sturen.

Motie in bezit MD

Gennep (Limburg)

Aangenomen motie

3 juli 2014

– Verklaart zich tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente en sluit zich zo aan bij vele
gemeenten die zich inmiddels al tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente hebben verklaard,
– Verzoekt B&W het nodige te doen om dit besluit binnen en buiten de gemeente, ook bij de provinciale en 
rijksoverheid, bekend
te maken,

Motie in bezit MD

Giessenlanden (Zuid-Holland)

Raadsbesluit

25 september 2014

Besluit:

De gemeente Giessenlanden schaliegas/olie-vrij te verklaren.

http://www.geldermalsen.nl/bis/dsresource?objectid=43043


Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Giessenlanden van 25 september 
2014 

Raadsbesluit in bezit MD

Gilze-Rijen (Noord-Brabant)

Zienswijze 

8 juli 2014

P77: de gemeente Gilze en Rijen is trots op zijn groene buitengebied. In dat buitengebied is sprake van 
belangrijke natuurwaarden in diverse verschijningsvormen in combinatie met agrarische - en recreatieve 
activiteiten. Uit de gemeentelijke duurzaamheidsindex 2014 en de Nationale Monitor 2014 blijkt, dat 
aandacht voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het buitengebied geboden is. Vanwege de 
negatieve effecten van onderzoek naar en winning van schaliegas op de kwaliteit van het buitengebied kan 
het gemeentebestuur daaraan om die reden geen medewerking verlenen.

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland)

Zienswijze

8 juli 2014

P320: Gezien de bestaande opgave voor windenergie en onze ambitie om in 2020 een duurzaam en 
energieneutraal eiland te zijn maakt dat wij geen voorstander zijn van het boren naar schaliegas op 
Goeree-Overflakkee.

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Goirle (Noord-Brabant)

Raadsbesluit (aangenomen motie)

17 september 2013

Draagt het college op: 
1. Om een brief te sturen aan de verantwoordelijke minister, waarin het college laat weten dat de gemeente 
Goirle heeft besloten Goirle een schaliegasvrije gemeente te verklaren. 
2. Tevens het bestuur van de provincie Noord-Brabant op te roepen al het mogelijke te doen om 
(proef)boringen en winning van schaliegas provinciebreed te voorkomen.

Raadsbesluit en motie in bezit MD

Gorinchem (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

4 juli 2013

“Overwegende dat:
- Een schaliegasvrijverklaring goed past bij de duurzaamheidsambitie van de gemneente, ook al is het er geen 
onderdeel van;
- Het gebruik van schaliegas als transitiebrandstof de zoektocht naar structurele duruzame energiebronnen 

http://tinyurl.com/opx8nse
http://tinyurl.com/opx8nse


vertraagt;

Besluit:
De gemeente Gorinchem schaliegas/olie-vrij te verklaren

En verzoekt het college:
De verantwoordelijke minister hiervan op de hoogte te brengenen al het mogelijke te doen om (proef)boringen
binnen onze gemeente te voorkomen.”

Motie in bezit MD

Gouda (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

16 oktober 2014

Persbericht SP:
Op initiatief van de Partij voor de Dieren hebben de SP, Groen Links, Christen Unie, PvdA en Gouda 50+ 
gezamenlijk een motie ingediend met als doel dat Gouda zich 'schaliegasvrije' gemeente verklaart. Deze is 
door een grote meerderheid van de raad aangenomen en ook de wethouder kon zich vinden in de motie. 

http://gouda.sp.nl/nieuws/2014/10/gouda-verklaart-zich-schaliegas-vrij

Persbericht in bezit MD

Grave (Noord-brabant)

Brief College B en W

6 februari 2014

(...) De gemeente Grave verklaart zich in deze structuurvisie dan ook schaliegasvrij en zal - zolang er sprake is 
van onaanvaardbare risico's - geen medewerking verlenen om de winning van schaliegas op haar grondgebied 
mogelijk te maken."

Brief in bezit MD

Groesbeek (Gelderland)

Aangenomen motie 

28 november 2013

Is van mening dat: 
De winning van schaliegas in de gemeente Groesbeek niet gewenst is. 
Verzoekt het college 
1. Alles in het werk te stellen wat binnen de mogelijkheden van het college ligt om proefboringen 
naar schaliegas in Groesbeek te voorkomen. 
2. Dit standpunt waar nodig en relevant proactief te uiten en hierin op te trekken met omliggende 
gemeenten die in een vergelijkbare situatie verkeren. 
3. De gemeenteraad op de hoogte te houden van de door het college ondernomen stappen en de 
ontwikkelingen in deze. 

http://tinyurl.com/nzbwoqe

Motie in bezit MD

Grootegast (Groningen)

http://tinyurl.com/nzbwoqe
http://gouda.sp.nl/nieuws/2014/10/gouda-verklaart-zich-schaliegas-vrij


Zienswijze

30 juni 2014

Met onze zienswijze willen aangeven dat wij vanwege lokale omstandigheden tegen schaliegaswinning zijn.

http://tinyurl.com/qdefsus

Zienswijze in bezit MD

Gulpen-Wittem (Limburg)

Aangenomen motie

5 september 2013

 Draagt het College op:
- Vanuit Gulpen-Wittem de provincie Limburg te verzoeken om (proef)boringen naar
schaliegas op het grondgebied van Limburg en Gulpen-Wittem niet te
steunen;
- De gemeente Gulpen-Wittem te benoemen als een ‘schaliegas vrije gemeente’.

Motie in bezit MD

Haaksbergen (Overijssel)

Aangenomen motie

1 juli 2014

Persbericht www.jouwhaaksbergen.nl, 3 juli 2014 
Centrum Noordoost - Het college van B en W verzet zich fel tegen het boren naar schaliegas in de gemeente 
Haaksbergen. Daarom heeft het college een zienswijze in gediend bij het ministerie van Economische Zaken. 
“Wij zullen ons met alle mogelijke middelen verzetten tegen schaliegasboringen in Haaksbergen”, zegt 
burgemeester Hans Gerritsen.

http://tinyurl.com/ma7c9xe

Persbericht in bezit MD

Haaren (Noord-Brabant)

College aan raad

16 februari 2012

“(de) betreffende locatie (wordt) door de gemeente niet beoordeeld als een geschikte locatie voor een 
proefboring omdat vooraf niet is uit te sluiten dat hier geen schaliegaswinning gaat plaatsvinden. (...) geen 
sprake (...) van een goede ruimtelijke ordening nu de gewenste proefboring en de gaswinning die daaruit kan 
volgen niet pas binnen de beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in het provinciale en gemeentelijke beleid.”

http://tinyurl.com/9ypz2oa

Collegebesluit in bezit MD

Haarlem (Noord-Holland)

College besluit

4 februari 2014

Schaliegas/steenkoolgaswinning binnen Zuid-Kennemerland is mogelijk, zij het dat, voor 
zover nu te overzien is, geen grote velden aanwezig zijn. Plannen tot proefboringen in andere gebieden hebben

http://tinyurl.com/9ypz2oa
http://tinyurl.com/ma7c9xe
http://www.jouwhaaksbergen.nl/
http://tinyurl.com/qdefsus


veel beroering gewekt onder de bevolking. Een toenemend aantal gemeenten en provincies hebben een 
‘Schaliegasvrij’ besluit genomen. De gemeenten Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem 
hebben een notitie opgesteld over de voor- en nadelen van schaliegaswinning (bijlage1) en deze afgezet tegen 
de kwaliteiten binnen haar grondgebied. 

2. Besluitpunten college 
1. Het college besluit de gemeente schaliegas winningsvrij te verklaren en zich uit te 
spreken tegen winning van schaliegas/steenkoolgas op haar grondgebied. (...)

http://tinyurl.com/otqqsv8

Besluit in bezit MD

Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Noord-Holland)

Voorstel en besluit

28 januari 2014

Voorstel :
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude schaliegas winningsvrij te verklaren en zich uit te spreken 
tegen winning van schaliegas/steenkoolgas op haar grondgebied.

Besluit: 
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude schaliegas winningsvrij te verklaren en zich 
uit te spreken tegen winning van schaliegas/steenkoolgas op haar grondgebied. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2014

http://tinyurl.com/p9eaxld

Voorstel en besluit in bezit MD

Haarlemmermeer (Noord-Holland)

Aangenomen motie

13 maart 2014

Spreekt uit: 
- De gemeente Haarlemmermeer uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 
- De ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 
- Schaliegasvrij als voorzorgprincipe dient te worden vertaald in de gemeentelijke structuurvisie; 

Verzoekt het College: 
- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Haarlemmermeer alle mogelijke 
politieke instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 
- De Raad op de hoogte te houden van de door het College genomen stappen;

http://tinyurl.com/p9l6wal

Motie in bezit MD

Halderberge (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

6 februari

spreekt uit: 
- Halderberge uit te roepen tot gemeente waar niet naar schaliegas wordt geboord; 

http://tinyurl.com/p9l6wal
http://tinyurl.com/p9eaxld


- dat de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd en dat 
moet worden ingezet op toekomstbestendige schone energie; 

verzoekt het college: 
- bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in Halderberge alle mogelijke politieke 
en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te 
voorkomen; 
- dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de provincie Noord-Brabant, de Tweede 
Kamer, de Europese Commissie en het Ministerie van ELI; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De motie „afkeuring schaliegas‟ wordt aangenomen. De fractie Voor De Gemeenschap wordt geacht te 
hebben tegengestemd.

http://tinyurl.com/n2hyl9j

Motie in bezit MD

Hardenberg (Overijssel)

Collegebesluit

16 juli 2014

Persbericht Sallander, 16 juli 2014:
Schaliegas – De gemeente Hardenberg heeft bij het Ministerie van Economische Zaken gereageerd op de 
plannen voor het winnen van schaliegas. In de gemeente Hardenberg zit maar een beperkte hoeveelheid 
schaliegas in de grond,in de buurt van Kloosterhaar. Dat gas is met de huidige methodes niet-winbaar. Toch 
hebben B&W laten weten tegen de plannen te zijn om schaliegas te winnen. Het is een energiebron die niet 
vernieuwd kan worden en dat past niet bij onze visie, laat de gemeente weten.

http://sallander.nl/veenstreek/archief14/week29.pdf

Persbericht in bezit MD

Heemstede (Noord-Holland)

Persbericht Dichtbij

10 november 2013

HEEMSTEDE - Dankzij GroenLinks vinden er in geheel Noord-Holland geen proefboringen naar schaliegas 
plaats.

Dus ook voor Heemstede betekent dit dat hier voorlopig geen proefboringen zijn.

Op initiatief van GroenLinks verklaarde Provincie Noord-Holland zich op 14 oktober 2013 tegen het winnen 
van schaliegas. Volgens de partij heeft de winning desastreuze effecten op milieu, landschap en gezondheid. 
(...)

http://tinyurl.com/ntg8dy2

Persbericht in bezit MD

Heerde (Gelderland)

Aangenomen motie

15 juli 2015

http://tinyurl.com/ntg8dy2
http://sallander.nl/veenstreek/archief14/week29.pdf
http://tinyurl.com/n2hyl9j


Persbericht GroenLinks Heerde:

Gemeenteraad Heerde keert zich tegen schaliegas! 

Tijdens haar laatste vergadering voor het reces heeft  de gemeenteraad van Heerde zich uitgesproken tegen 
boringen naar schaliegas en het college opgeroepen alle middelen in te zetten om dat te bewerkstelligen en uit
te dragen. 

http://heerde.groenlinks.nl/node/112504

Persbericht in bezit MD

Heerenveen (Friesland)

Zienswijze

8 juli 2014

P161,162: “Het college van B&W van de gemeente Heerenveen sluit zich aan bij bijgevoegde reactie van de 
samenwerkingsoverheden in het opsporingsgebied Noordoostpolder op de rijksnotitie reikwijdte en 
detailniveau voor een pianMER schaliegas:

De provincies Fryslän, Overijssel, Flevoland, de waterschappen Zuiderzeeland, Groot-Salland, Reest en 
Wieden, Wetterskip Fryslän en de gemeenten De Friese Meren, Kampen,Noordoostpolder, Staphorst, 
Steenwijkerland, Urk, Weststellingwerf en Zwartewaterland, allen gelegen in het opsporingsvergunninggebied 
Noordoostpolder, maken zich ernstige zorgen over de plannen voor de opsporing en winning van schaliegas in 
dit gebied. 
(...) 
Doel van deze bestuurlijke samenwerking is: Gecoördineerde inzet en samenwerking van de betrokken 
regionale overheden om, op basis van argumenten, het boren naar schaliegas te voorkomen in het gebied 
"Noordoostpolder-Weerribben/Wieden-Kampereiland”.”

http://tinyurl.com/qdefsus

Zienswijze in bezit MD

Heerlen (Limburg)

Collegebesluit

8 juli 2014

Gemeente Heerlen:
Het college van de gemeente Heerlen wil op dit moment geen opsporing en winning van schaliegas binnen 
haar gemeentegrenzen. 

http://tinyurl.com/ng7vzqy

Persbericht in bezit MD

Heeze-Leende (Noord-Brabant)

Zienswijze

2 juli 2014

In ons coalitieakkoord is opgenomen dat er in Heeze-Leende geen schaliegas mag worden gewonnen. In een 
binnenkort te nemen raadsbesluit wordt dat bekrachtigd. Dit besluit laten wij in onze lokale regelgeving 
doorwerken zodat schaliegaswinning, in ieder geval in onze gemeente, geen doorgang kan vinden.

http://tinyurl.com/qdefsus

http://tinyurl.com/qdefsus
http://tinyurl.com/ng7vzqy
http://tinyurl.com/qdefsus
http://heerde.groenlinks.nl/node/112504


Zienswijze in bezit MD

Hellendoorn (Overijssel)

Aangenomen motie

24 september 2013

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.

http://tinyurl.com/mqocnxd

Motie in bezit MD

Helmond (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

7 november 2013

Spreekt uit: 
De gemeente Helmond uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 
De ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 

Verzoekt het college: 
Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Helmond alle mogelijke politieke en 
juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 

Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het 
Ministerie van ELI;

Motie in bezit MD

Hengelo (Overijssel)

Aangenomen motie

5 november 2013

Overwegende dat: 
– De winning van schalie- en steenkoolgas 

• niet past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Hengelo; 
• de overgang naar duurzame energie vertraagt; 
• het landschap en de leefbaarheid aantast. 

– De winning van schalie- en steenkoolgas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden; 
– Een proefboring naar en eventuele winning van schalie- en steenkoolgas risico’s met zich meebrengt, 
bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht; 

http://tinyurl.com/mqocnxd


– De chemicaliën die bij huidige methoden van winning in de bodem worden gebracht, mogelijk ernstige 
effecten kunnen hebben voor het grondwater en er ook veiligheidsrisico’s zijn zoals bodemverzakking; 
– De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor een 
eventuele proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergunning); 
– Het in het kader van het voorgenomen onderzoek naar locaties van belang is dat het ministerie van 
economische zaken op de hoogte is van de standpunten van de gemeentes in de gebieden waarvoor een 
opsporingsvergunning is aangevraagd; 
– De Europese Commissie dit voorjaar een consultatie heeft gehouden over de wenselijkheid van 
schaliegaswinning in de EU en daarbij nadrukkelijk om de standpunten van lokale overheden heeft gevraagd.

Motie in bezit MD

Heumen (Gelderland)

Milieubeleidsplan

pg. 6: "De gemeente Heumen wil geen ruimte bieden voor de opslag van kernafval. Ook niet voor het boren 
naar schaliegas. Bij het boren naar schaliegas worden hulpstoffen toegevoegd die bodem en grondwater 
verontreinigen."

http://tinyurl.com/n7kdbjv

Milieubeleidsplan in bezit MD

Heusden (Noord-brabant)

Raadsbesluit

17 september 2013

besluit: 
- steun uit te spreken aan de gemeenten Boxtel en Haaren in de strijd tegen schaliegasboringen; 
- de gemeente Heusden schaliegasvrij te verklaren. 
- dit besluit ter kennisgeving te versturen aan de gemeenten binnen de regio’s Noordoost-Brabant en het Hart 
van Brabant.

Raadsbesluit in bezit MD

Hilvarenbeek (Noord-Brabant)

Raadinformatiebrief 

10 september 2013

Verbod in ontwerpbestemmingsplan
Ons college is voornemens om een verbod op het boren naar gas op te nemen in het
ontwerpbestemmingsplan buitengebied. Het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens een 
bevoegdheid van uw raad.

Boren ongewenst
Naar onze mening zijn er bij het boren naar schaliegas onvoldoende waarborgen voor de bescherming van het 
milieu en de ondergrond. Met name het diepere grondwater, van belang voor de productie van drinkwater, 
verdient absolute bescherming. Daarnaast verstoren boorinstallaties het landschap en veroorzaken ze 
overlast.

http://tinyurl.com/of64ahc

Brief in bezit MD

http://tinyurl.com/of64ahc
http://tinyurl.com/n7kdbjv


Hilversum (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

Hof van Twente (Overijssel)

Aangenomen motie

5 november 2013

Persbericht Tubantia 6 november 2013:

GOOR - Boren naar schaliegas gebeurt niet in de gemeente Hof van Twente. Een raadsmeerderheid is er in elk 
geval tegen. 
Gisteravond werd een motie van die strekking aangenomen. Die motie werd ingebracht door PvdA, CDA, D66 
en BPH. De winning van schaliegas is omstreden, omdat op grote diepte zand en chemicaliën in de bodem 
worden gespoten om zo het keiharde schaliegesteente te kraken. Alleen zo kan het hierin opgeslagen gas 
worden gewonnen. In Amerika is deze techniek op grote schaal toegepast, wat op diverse plekken heeft geleid 
tot vervuiling van het grondwater. (...)

http://tinyurl.com/nuu9vbu

Persbericht in bezit MD

Hoogezand-Sappemeer (Groningen)

Zienswijze

1 juli 2014

(...)
Indien er naast conventioneel aardgas ook nog schaliegas gewonnen gaat worden, zal de kwaliteit van de 
leefomgeving nog verder verslechteren en de risico's verder vergroten. Daarbij zal de huidige onrust en 
spanning onder de bevolking verder  worden vergroot en leiden tot nog meer onbegrip en woede. De winning 
van schaliegas is mede hierom niet acceptabel in de provincie Groningen.

http://tinyurl.com/q5dum2o

Zienswijze in bezit MD

Huizen (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 

http://tinyurl.com/q5dum2o
http://tinyurl.com/nuu9vbu


Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

IJsselstein (Utrecht)

Aangenomen motie

10 februari 2014

Spreekt uit: 
- Dat de gemeenteraad van IJsselstein de conclusie van het onderzoeksrapport dat de risico’s van 
schaliegasboringen ‘beheersbaar’ zijn niet deelt 
- De gemeente IJsselstein uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente 
- De ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 

Verzoekt het college: 
-Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij IJsselstein alle mogelijke politieke 
en 
juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen.

http://ijsselstein.groenlinks.nl/node/108291

Motie in bezit MD

Kampen (Overijssel)

Aangenomen motie

19 september 2013

Besluit: 
de gemeente Kampen tot schaliegasvrije gemeente uit te roepen. 

Draagt het college op 
-bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Kampen alle mogelijke politieke en 
juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schalie- en steenkoolgas te voorkomen; 
-de raad tijdig te informeren over de stand van zaken rond proefboringen naar schalie- en/of 
steenkoolgaswinning; 
-in de regio en specifiek op grondgebied van de gemeente Kampen een eventuele aanvraag tot 
omgevingsvergunning naar proefboringen via de raad te laten passeren, zodat de gemeenteraad en de 
bevolking in staat wordt gesteld, zich hierover een mening te vormen en een besluit te nemen.

http://tinyurl.com/o8phjrx

Motie in bezit MD

Kerkrade (Limburg)

Aangenomen motie

16 juni 2014

“om, bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in Kerkrade alle mogelijke politieke en 
juridische middelen in te zetten om boring naar en winning van 
schaliegas en/of steenkoolgas te voorkomen;”

http://tinyurl.com/kd5ufqd

Motie in bezit MD

http://tinyurl.com/kd5ufqd
http://tinyurl.com/o8phjrx
http://ijsselstein.groenlinks.nl/node/108291


Kollumerland (Friesland)

Zienswijze

8 juli 2014

P441: Wij hebben besloten om het door de provincie [Fryslân] ingediende advies te onderschrijven. [P268: 
“Wij zijn van mening dat de winning van onconventioneel gas niet past binnen de Friese visie op een 
duurzame energievoorziening en een duurzaam gebruik van de ondergrond.”]

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Landgraaf (Limburg)

Aangenomen motie

26 september 2013

is van mening dat: 
- Voorkomen moet worden dat er onomkeerbare besluiten worden genomen over (proef)boringen naar 
schaliegas; 
 
besluit: 
- Vanuit de gemeente Landgraaf de Provincie Limburg te verzoeken om (proef)boringen naar schaliegas op het 
grondgebied van Limburg en dus ook Landgraaf niet te steunen; 
- De gemeente Landgraaf te benoemen als een 'schaliegas vrije gemeente'.

http://tinyurl.com/muwgae8

Motie in bezit MD

Lansingerland (Zuid-Holland)

Zienswijze

8 juli 2014

P454: In het Coalitieakkoord 2014-2018, is aangegeven dat Lansingerland negatief staat tegenover niet 
duurzame en risicovolle nieuwe vormen van energiewinning zoals schaliegasboringen.

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Laren (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

http://tinyurl.com/opx8nse
http://tinyurl.com/muwgae8
http://tinyurl.com/opx8nse


Leek (Groningen)

Zienswijze

8 juli 2014

P277: Ons college van de gemeente Leek is van mening dat de winning van schaliegas niet acceptabel is in de 
provincie Groningen.

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Leiden (Zuid-Holland)

College antwoorden

15 juli 2014

Het college is ertoe bereid om bij de regering kenbaar te maken dat Leiden geen prijs stelt op 
schaliegasboringen en dat Leiden niet zonder meer medewerking zal verlenen aan vergunningverlening voor 
boringen binnen de gemeente.

http://tinyurl.com/mh336e9

College antwoorden in bezit MD

Lelystad (Flevoland)

Collegebesluit

4 september 2012

“(wij) hebben het besluit genomen vooralsnog een negatieve grondhouding aan te nemen tegen de winning 
van schaliegas en geen medewerking te verlenen aan vergunningen die proefboringen mogelijk maken. Ons 
standpunt wordt mogelijk herzien als de uitkomsten van het onderzoek (...) door het Ministerie van 
Economische zaken, Landbouw en Innovatie bekend zijn gemaakt.”

http://tinyurl.com/8wwvfob

Collegebesluit en brief in bezit MD

Leudal (Limburg)

Besluitenlijst van de B&W-vergadering

28 augustus 2012

Ambtelijk advies: 
1. Leudal uitroepen tot 'schaliegasvrije' gemeente.
2. Commissie en raadsleden informeren middels bijgevoegde brief.

Collegebesluit: conform advies besloten.

http://tinyurl.com/bs2oybc

Besluitenlijst in bezit MD

Lingewaard (Gelderland)

College aan raad

27 januari 2012

http://tinyurl.com/bs2oybc
http://tinyurl.com/8wwvfob
http://tinyurl.com/mh336e9
http://tinyurl.com/opx8nse


“De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de ‘Kadernotitie Duurzaamheid 2012-2015’ aangegeven in 
te zetten op het stimuleren en faciliteren van de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en daarmee 
wat ons betreft impliciet bepaald in beginsel geen medewerking te verlenen aan de exploratie en winning van 
fossiele brandstoffen. Daarnaast vinden wij dat, indien een visie ontwikkeld zou moeten worden, dit in 
stadsregionaal of provinciaal verband zou moeten geschieden.”

http://tinyurl.com/m7q3tpw

Brief in bezit MD

Littenseradiel (Friesland)

Aangenomen motie

16 september 2013

Motie vreemd aan de orde van de dag 

De fractie van SAM Littenseradiel bracht een motie in over schaliegas. Volgens hen brengt een mogelijke 
winning van schaliegas risico’s met zich mee, op het gebied van schadelijke stoffen die achterblijven in de 
grond en het grondwater. Met deze motie wil SAM de gemeente tot schalievrije gemeente verklaren. Hoewel 
de bevoegdheid hierover bij de minister ligt en niet bij de gemeente, wordt de motie aangenomen met 11 
stemmen voor en 3 tegen. 

http://tinyurl.com/kcwg92y

Lochem (Gelderland)

Unaniem aangenomen motie

10 oktober 2011

De raad) “besluit het college op te dragen om het rijk dringend te verzoeken:
- een voorlopig moratorium in te stellen op proefboringen en winning van steenkoolgas en schaliegas,
- de raad tijdig te informeren over de stand van zaken rond proefboringen naar steenkoolgaswinning
- in de regio en specifiek op grondgebied van de gemeente Lochem en een eventuele aanvraag tot 
omgevingsvergunning naar proefboringen via de raad te laten passeren, zodat de gemeenteraad en de 
bevolking in staat wordt gesteld, zich hierover een mening te vormen en een besluit te nemen.”

http://tinyurl.com/bs5nlfz

Motie in bezit MD

Loon op Zand (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

19 september 2013

van mening dat 
-proefboringen en de winning van schaliegas in de gemeente Loon op Zand ongewenst zijn; 

verzoekt het college 
-zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het concessiegebied waarin de 
gemeente Loon op Zand ligt te voorkomen, 
- bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant er op aan te dringen dat zij een negatief advies 
geven aan het ministerie van Economische Zaken voor het verlenen van enige opsporingsvergunning, 
- het standpunt van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de Minister van EZ en 
- aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
- deze raad op de hoogte te houden van de door het College van B&W genomen stappen.

http://tinyurl.com/bs5nlfz
http://tinyurl.com/kcwg92y
http://tinyurl.com/m7q3tpw


http://tinyurl.com/munqll9

Motie in bezit MD

Loppersum (Groningen)

Aangenomen motie

26 november 2012

overwegende dat:  
– Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie. Om het gesteente te bereiken, worden boringen gezet
die, eenmaal de steenlaag is bereikt, horizontaal worden voortgezet. Daarnaast wordt middels een 
vergelijkbare methode restgas gewonnen. Aangezien boringen niet voldoende zijn om dit gas te doen 
vrijkomen, dient de boorput te worden gestimuleerd. Dit gebeurt middels hydraulisch fractureren, of fraccen. 
De doorgaans gebruikte Engelse term is "fracking". Hierbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water,
zand en chemicaliën ingespoten. Door deze grote druk breekt het gesteente. De ontstane scheurtjes worden 
open gehouden door het ingespoten zand. Deze mix van water, chemicaliën wordt dan weer opgepompt. Dit 
zogenaamd "produced water" moet dan afgevoerd worden en als zwaar chemisch afval worden verwerkt. Een 
groot gedeelte van de gebruikte chemicaliën en vloeistoffen blijven echter in het gesteente achter;
– een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas en restgas risico’s met zich meebrengt, 
bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht;
– vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering, aantasting van landschap
en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg staat. 

tevens overwegende dat  
– schaliegaswinning en restgaswinning niet in overeenstemming lijkt met de gemeentelijke 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

spreekt uit:  
– deze vorm van proefboringen, schaliegaswinning en restgaswinning landelijk en specifiek in de gemeente 
Loppersum ongewenst zijn. 

verzoekt:  
het College van Burgemeester en Wethouders om dit standpunt kenbaar te maken aan de verantwoordelijke 
minister, de Tweede Kamer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger 
Gemeenten, provinciale staten en het college van gedeputeerde staten in de provincie Groningen. 

http://tiny.cc/n95ktw

Motie in bezit MD

Losser (Overijssel)

Zienswijze

1 juli 2014

Omdat de risico's van het boren naar en het winnen van schaliegas (er is sprake van onconventioneel gas dat 
slechts met ingrijpende en risicovolle maatregelen kan worden gewonnen) voor mens en milieu onvoldoende in
beeld zijn (of kunnen) worden gebracht, is de gemeente Losser tegen het winnen van schaliegas.

http://tinyurl.com/qdefsus

Zienswijze in bezit MD

Maasdonk (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

http://tinyurl.com/qdefsus
http://tiny.cc/n95ktw
http://tinyurl.com/munqll9


19 november 2013

spreekt uit, dat: 
- de gemeente Maasdonk steun uitspreekt in de strijd tegen schaliegasboringen, in navolging van de gemeente
Boxtel en Haaren; 
- te besluiten de gemeente Maasdonk schaliegasvrij te verklaren en verzoekt het College, voor zover mogelijk, 
een verbod op proefboringen op te nemen in de 
Maasdonkse regelgeving/plannen, zoals in het Bestemmingsplan Buitengebied, en dit besluit ter kennisgeving 
te sturen aan Brabantse gemeenten, de Provincie en de Rijksoverheid .

http://tinyurl.com/lhsd8t8 

Motie in bezit MD

Maassluis (Zuid-Holland)

Zienswijze

8 juli 2014

P32: Omwille van bovenstaande redenen is het ons inziens niet reëel om schaliegas te winnen in Maassluis. 
Installaties voor schaliegaswinning danwel proefboringen zijn niet mogelijk, vanwege de hoge mate van 
verstedelijking van het gebied. Omwille van deze gebiedsspecifieke omstandigheden is ons standpunt dan ook 
dat schaliegaswinning of proefboringen niet wenselijk en zelfs niet mogelijk zijn in Maassluis.

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Maastricht (Limburg)

Aangenomen motie

17 juni 2014

– het (proef)boren naar schaliegas in Zuid-Limburg onwenselijk is vanwege de 
milieurisico’s die ook binnen het grondgebied van Maastricht zullen optreden; 
– de gemeente Maastricht zich tot het uiterste dient in te spannen dat (proef)boringen 
in Zuid-Limburg worden voorkomen;

http://tinyurl.com/m5pxepn

Motie in bezit MD

Marum (Groningen)

Zienswijze

8 juli 2014

P407: Op 6 november 2013 is in de Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen waarin is 
gesteld dat (proef)boringen naar schaliegas in de provincie ongewenst zijn. De gemeente Marum vreest 
negatieve gevolgen binnen haar gemeentegrenzen en sluit zich daarbij aan.

http://tinyurl.com/opx8nse

Zienswijze in bezit MD

Meerssen (Limburg)

Besluitenlijst College B en W

http://tinyurl.com/opx8nse
http://tinyurl.com/m5pxepn
http://tinyurl.com/opx8nse
http://tinyurl.com/lhsd8t8


7 januari 2014

1. De ingekomen brieven van Stichting Schaliegasvrij Nederland d.d. 29 augustus 
2013 en Provincie Limburg d.d. 3 oktober 2013 met betrekking tot schaliegaswinning 
in Nederland voor kennisgeving aan te nemen; 
2. vooralsnog het standpunt van de Provincie 
Limburg met betrekking tot de (proef)boringen ten behoeve van winning 
schaliegas over te nemen; 
3. de Stichting Schaliegasvrij Nederland en Milieudefensie te informeren over het 
genomen besluit; 
4. de gemeenteraad te informeren door middel van een informatiebrief. 

http://tinyurl.com/lwtf4g7 

Besluitenlijst in bezit MD

Midden-Delfland (Zuid-Holland)

Raadsbesluit

14 november 2013

De raad van de gemeente Midden-Delfland; 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2013, 
nr. 2013-10- 

BESLUIT 
om een negatief standpunt in te nemen tegen schaliegaswinning en in te stemmen met de brief aan de 
provincie Zuid-Holland. 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2013.

http://tinyurl.com/nuv4ef

Raadsbesluit in bezit MD

Mill en St. Hubert (Noord-Brabant)

Unaniem aangenomen motie

10 mei 2012

“(de raad) spreekt uit: de gemeente Mill en Sint Hubert vrij te verklaren van (proef)boringen naar 
schaliegassen en andere fossiele brandstoffen zolang de resultaten van onafhankelijk onderzoek niet 
beschikbaar zijn.”

http://tinyurl.com/cuk8lak

Motie in bezit MD

Millingen aan de Rijn (Gelderland)

Brief gemeente Millingen aan de Rijn aan SSN (Stichting Schaliegasvrij Nederland)

6 juni 2012

“Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Millingen aan de Rijn zijn geen 
voorstander van proefboringen naar schaliegas en steenkool in deze gemeente. Wij zijn derhalve voornemens 
om indien dit tot onze mogelijkheden behoort geen medewerking te verlenen aan de winning van dergelijke 
gassen.”

Brief in bezit van Milieudefensie

http://tinyurl.com/cuk8lak
http://tinyurl.com/nuv4eff
http://tinyurl.com/lwtf4g7


Moerdijk (Noord-Brabant)

Motie aangenomen

25 april 2013

Overwegende dat:
– Schaliegas is moeilijk te winnen omdat het opgesloten zit in keiharde kleisteenlagen op drie tot zes 
kilometer diepte;
– Om het gas vrij te maken worden er onder zeer hoge druk water, zand en tonnen chemicalien via 
boorschachten in de diepe lagen gepompt om de kleisteen of steenkool open te breken, het zogenaamde 
frachink (kraken);
– Een deel van de frackingvloeistof blijft ondergronds, maar minstens de helft komt weer naar boven met de 
oorspronkelijke chemicalien er nog in;
– De kans is groot dat hiermee grondwater en landoppervlak vervuild worden.

Constateert dat:
– Schaliegaswinning niet past in het hoge ambitieniveau van duurzaamheid van de gemeente Moerdijk zoals 
is vastgelegd in de Structuurvisie 2030 en de paraplunota leefomgeving;
– het onacceptabel is dat op het grondgebied van de gemeente Moerdijk Schaliegas(proef)boringen worden 
gedaan omdat de risico's voor volksgezondheid en veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen 
aantasten.

Spreekt zich uit:
– Tegen het winnen van Schaliegas.

http://tinyurl.com/pbe6pvg

Motie in bezit MD

Montferland (Gelderland)

Collegebesluit

17 september 2013

Het College besluit: 
1. Minister EZ te berichten over standpunt van het 
College van B&W Gemeente Montferland inzake 
schaliegas in relatie tot het duurzaamheidsbeleid. 
2. Concept brief aanpassen. 
3. Ter kennisname gemeenteraad. 

http://tinyurl.com/mpszox7 

Besluitenlijst in bezit MD

Mook en Middelaar (Limburg)

Aangenomen motie 

7 november 2013

Besluit: 
1. Te verklaren dat zij het grondgebied van de gemeente Mook en Middelaar, mede gezien de EHS, nu niet 
geschikt acht voor het winnen van schaliegas dan wel het verrichten van proefboringen. 
2. Het college op te dragen om te zorgen dat de mening van de raad aangaande schaliegas in alle daartoe 
geëigende situaties wordt uitgedragen.

http://tinyurl.com/lnyrf2b

http://tinyurl.com/lnyrf2b
http://tinyurl.com/mpszox7
http://tinyurl.com/pbe6pvg


Motie in bezit MD

Muiden (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren

Brief in bezit Milieudefensie

Naarden (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

Neder-Betuwe (Gelderland)

Collegebesluit

December 2013

Neder-Betuwe Magazine december 2013: 
(…) Mede omdat Neder-Betuwe haar inkomsten voor een belangrijk deel uit agrarische 
activiteiten haalt, verzocht onze gemeente bij de provincie om schaliegasboringen niet 
toe te staan in Gelderland en met name binnen onze gemeente.

http://tinyurl.com/qcfh3b8

Magazine in bezit MD

Nieuwegein (Utrecht)

Brief College B en W

11 februari 2014

.. "Alhoewel door de brief van minister Kamp van 18 september 2013 de noodzaak is verdwenen om op korte 
termijn een standpunt in te nemen ten aanzien van schaliegaswinning, vinden wij de risico's van het boren 
naar schaliegas te groot. (...) Daarom zijn wij tegen schaliegaswinning in of rondom Nieuwegein, ongeacht de 
uitkomst van het onderzoek dat minister Kamp heeft aangekondigd.

Brief in bezit MD

http://tinyurl.com/qcfh3b8


Nieuwkoop (Zuid-Holland)

Raadsbesluit

21 november 2013

Besluit 
1. Gemeente Nieuwkoop schaliegasvrij verklaren 
2. Bij herziening van bestemmingsplannen beschermde maatregelen tegen 
proefboringen en winning van schaliegas opnemen.

Raadsbesluit en motie in bezit MD

Nijmegen (Gelderland)

College in brief aan GroenLinks-fractie

14 november 2011

“Bent u met ons van mening dat boringen naar onconventioneel gas in Nijmegen onwenselijk zijn, gezien de 
mogelijke gevolgen voor bodem, landschap en milieu?”

Antwoord: Ja.
(...)

“Bent u bereid, bij voorkeur in gezamenlijkheid met andere Gelderse gemeenten zoals Arnhem en Duiven, de 
verantwoordelijke minister op te roepen tot een moratorium op (proef-) boringen naar onconventioneel gas in 
onze regio?”

Antwoord: Wij verwachten dat het Rijk een (regionaal) moratorium niet zal honoreren. Het uitvoeren van 
proefboringen naar delfstoffen valt onder de Mijnbouwwet. De Minister van Economische Zaken kan voor een
bepaald gebied een opsporingsvergunning afgeven voor winning delfstoffen of aardwarmte. De gemeente 
heeft zelf geen bevoegdheden om een dergelijke opsporingsvergunning tegen te houden. We kunnen wel 
besluiten om geen medewerking te verlenen aan wijziging van bestemmingsplannen e.d. die voor een 
daadwerkelijke winning nodig zijn.

http://tinyurl.com/8comhkz

Brief in bezit MD

Noorderveld (Drenthe)

Aangenomen motie

12 maart 2014

Spreekt uit: 
- De gemeente Noorderveld uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente 
- De ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 

Verzoekt het college: 
- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij onze gemeente alle mogelijke 
politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te 
voorkomen. 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het Ministerie van EL&I

http://tinyurl.com/pu4mu94 

Motie in bezit MD

http://tinyurl.com/pu4mu94
http://tinyurl.com/8comhkz


Noordoostpolder (Flevoland)

Aangenomen motie

9 september 2013

Persbericht Volkskrant: 
“De gemeente Noordoostpolder verklaart zich maandagavond schaliegasvrij. De gemeente zal geen 
vergunning geven voor een geplande proefboring, staat in een motie die maandagavond ruime meerderheid 
krijgt in de gemeenteraad.”

http://tinyurl.com/py5mxpa

Website NO Polder:
(..) 

“Volgens Poppe benadert minister Kamp de schaliegasdiscussie veel te eenzijdig vanuit de techniek en de 
economische belangen. “Laat hem alsjeblieft alle procedures stopzetten en de discussie starten op zowel hoger
als lager niveau. Ga op nationaal niveau praten over nut en noodzaak; bijvoorbeeld hoe past het schaliegas 
binnen de toekomstige energievoorziening? En praat op lokaal niveau met de betrokken partijen als het gaat 
om maatschappelijk draagvlak.” “Wat ons betreft is minister Kamp aan zet. Er zijn nog ontzettend veel vragen 
te beantwoorden waar ook de minister ongetwijfeld het antwoord nog niet op heeft. Tot die tijd is het zinloos 
en zelfs onverantwoord om te roepen dat het boren naar schaliegas kan.”

Wethouder Poppe wil zijn verantwoordelijkheid wel nemen: “voor onze inwoners, ondernemers en voor onze 
natuur. Hun veiligheid, leefbaarheid en toekomst staat voor ons voorop. Zolang er teveel risico’s en 
onduidelijkheden zijn over het boren naar schaliegas, de discussie te smal wordt gevoerd en er geen draagvlak 
voor schaliegas bij wie dan ook bestaat, is het voor ons helder: er komen geen proefboringen in 
Noordoostpolder.”

http://tinyurl.com/okzxmr9

Audioverslag Raadsvergadering 9 sept: http://tinyurl.com/pnsadz3

Persberichten in bezit MD

Noordwijk (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

19 december 2013

Spreekt uit: 
- De gemeente Noordwijk uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 
- Dat de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd, voortbouwend 
op reeds ingezet beleid; 

Verzoekt het college: 
- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Noordwijk alle mogelijke politieke 
en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van 
schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 
- Dit Standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het 
IVIinisterie van ELI;

http://tinyurl.com/p2r25kr

Motie in bezit MD

Oirschot (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

http://tinyurl.com/p2r25kr
http://tinyurl.com/pnsadz3
http://tinyurl.com/okzxmr9
http://tinyurl.com/py5mxpa


Oktober 2013

Nieuwsbrief  D66Oirschot: Unaniem hebben  zowel de gemeenteraad  als het college van B&W de motie 
aangenomen die zich keert tegen de winning van schaliegas binnen de gemeente Oirschot. Hiermee schaart 
Oirschot zich in de reeks van Brabantse gemeenten die tot soortgelijk standpunt zijn gekomen. (...)

http://tinyurl.com/nx9n3km

Nieuwsbrief in bezit MD

Oisterwijk (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

27 september 2013

Persbericht schaliegasvrij Oisterwijk: Zojuist is in de raadsvergadering van de gemeente Oisterwijk de motie 
tegen schaliegasboringen unaniem aangenomen. Oisterwijk sluit zich aan bij de steeds langere lijst van 
schaliegas vrije gemeenten. (...)

http://tinyurl.com/n5gqr5u

Persbericht in bezit MD

Oldenzaal (Overijssel)

Aangenomen motie

26 mei 2014

Spreekt uit: 
- De gemeente Oldenzaal op grond van huidige inzichten in de risico's en gevolgen van schalie- en 
steenkoolgaswinning uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 

Roept het college van burgemeester en wethouders op: 
- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Oldenzaal alle mogelijke politieke 
en bestuurlijke instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Provincie Overijssel, de Tweede Kamer, de 
Europese Commissie en het Ministerie van EL&I.

http://tinyurl.com/kp5rjhy

Motie in bezit MD

Olst-Wijhe (Overijssel)

Persbericht De Stentor

29 augustus 2013

“OLST-WIJHE - De lokale politieke partijen PvdA, CDA en Gemeentebelangen (GB) in Olst-Wijhe willen niet 
dat er in de gemeente Olst-Wijhe wordt geboord naar schaliegas.

Dat zeggen woordvoerders van de drie partijen desgevraagd.

Met name GB is fel tegenstander van boren naar dit gas dat in diepe steenlagen zit.”

Persbericht in bezit MD

Oost-Gelre (Gelderland)

http://tinyurl.com/kp5rjhy
http://tinyurl.com/n5gqr5u
http://tinyurl.com/nx9n3km


Motie, aangenomen 13 stemmen voor, 9 stemmen tegen en 4 onthoudingen.

20 december 2011

(De raad) “spreekt uit: zich tegenstander te verklaren van alle vormen van nieuwe (proef)boringen naar 
steenkoolgas en schaliegas en dit standpunt breed bekendheid te geven.”

http://tinyurl.com/8losm7b

Motie in bezit MD

Oosterhout (Noord-Brabant)

Collegebesluit

23 november 2011

“Besloten voorlopig geen winning van schaliegas – aardgas in Leisteenachtige aardlagen toe te staan.”

Persbericht BN De Stem

29 november

“Er mag in de gemeente Oosterhout voorlopig geen schaliegas worden gewonnen.

Dat heeft het college van B en W deze week besloten. Dat betekent dat er geen proefboringen mogen 
plaatsvinden naar het aardgas dat is opgeslagen in leisteenachtige aardlagen.

Het Oosterhoutse college sluit zich aan bij het standpunt van het ministerie om geen boringen toe te staan, 
zolang niet duidelijk is wat de bijkomende gevolgen voor natuur, landschap, milieu en leefomgeving zijn. De 
boormethode zou vervuiling van drinkwater veroorzaken. Komende zomer moet er meer inzicht zijn in die 
gevolgen.“ 

Alleen persbericht in bezit MD

Ooststellingwerf (Friesland)

Aangenomen motie

Persbericht Nieuwe Ooststellingwerver 18 september 2013

Oosterwolde - Een meerderheid van de gemeenteraad heeft zich gisteravond uitgesproken tegen het boren 
naar schaliegas in Ooststellingwerf. Een motie van GroenLinks kon op brede steun rekenen.

http://tinyurl.com/njed2kt; http://tinyurl.com/n33nbz9

Motie in bezit MD

Opsterland (Friesland)

Aangenomen motie

2 juni 2014

Roept het college op om: 
- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schaliegas in of nabij Opsterland alle mogelijke 
politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en 
steenkoolgas te voorkomen. 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Provincie Fryslân, de Tweede 
Kamer, het Kabinet en de Europese Commissie vóór zij overgaan tot enige besluitvorming 
aangaande schaliegas en steenkoolgas.

http://tinyurl.com/npfzr2c

http://tinyurl.com/npfzr2c
http://tinyurl.com/n33nbz9
http://tinyurl.com/njed2kt
http://tinyurl.com/8losm7b


Motie in bezit MD

Oss (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

19 december 2013

Spreekt uit: 
- Dat de gemeenteraad van Oss de conclusie van het onderzoeksrapport dat de risico’s van schaliegasboringen
‘beheersbaar’ zijn niet deelt 
Draagt het college op 
- Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen 
- Dit besluit uit te dragen in alle contacten met andere gemeenten, provincies en rijk.

http://tinyurl.com/p9twg4y

Motie in bezit MD

Oude IJsselstreek (Gelderland)

Aangenomen motie

17 oktober 2013

Verklaart 
- de gemeente Oude IJsselstreek schaliegasvrij zodat dat er geen (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas
binnen de gemeente mogen plaatsvinden; 
- (proef)boringen op andere plaatsen in de Achterhoek onwenselijk. 
- dat (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de toekomst een onderwerp is waar de gemeenteraad 
over dient te beslissen en besluit daarmee expliciet dat besluitvorming geen collegebevoegdheid is. 

http://tinyurl.com/lvrohby

Motie in bezit MD

Papendrecht (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

13 juni 2013

SPREEKT UIT DAT: 
- Zij tegen een mogelijke winning van schaliegas is en dientengevolge ook geen noodzaak ziet voor 
proefboringen; 
EN ROEPT HET COLLEGE OP: 
- Zich uit te spreken tegen het winnen van schaliegas; 
- De gemeentelijke wet- en regelgeving dienovereenkomstig in te zetten; 
- Provincie en Rijk van deze raadsuitspraak op de hoogte te stellen

http://tinyurl.com/qx79xk6 

Motie in bezit MD

Purmerend (Noord-Holland)

Aangenomen motie 

6 maart 2014

spreekt uit: 

http://tinyurl.com/qx79xk6
http://tinyurl.com/lvrohby
http://tinyurl.com/p9twg4y


Purmerend uit te roepen tot gemeente waar niet naar schalie- en steenkoolgas wordt 
geboord. 

verzoekt het college: 
a. Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in Purmerend alle 
mogelijke politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van 
schalie- en steenkoolgas te voorkomen. 
b. Dit standpunt kenbaar te maken aan de provincie Noord-Holland, het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Europese Commissie

http://tinyurl.com/pchu9f6

Motie in bezit MD

Reusel-De Mierden (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

28 januari 2014

Spreekt uit dat: 
er geen (proef)boringen naar schaliegas in de gemeeente Reusel-De Mierden mogen plaatsvinden; 

Verklaart en bepaalt dat: 
(proef)boringen naar schaliegas een onderwerp is waarover de gemeenteraad dient te beslissen en de 
besluitvorming daaromtrent geen collegebevoegdheid moet zijn, dan wel (in het geval het een wettelijke 
uitvoeringsbevoegdheid is van het college), het college elke ontwerpbeslissing tijdig aan de gemeenteraad 
voorhoudt; 

en 

Verzoekt het college: 
1) dit standpunt kenbaar te maken aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie 
Noord-Brabant, de Tweede Kamer, aan de Minister van Economische Zaken en aan de Europese Commissie; 
2) Provinciale Staten daarbij op te roepen schaliegasboringen met alle ten dienste staande middelen tegen te 
gaan zolang op ondermeer de bovenstaande punten inclusief schadeloosstelling geen duidelijkheid bestaat

http://tinyurl.com/puabk6m

Motie in bezit MD

Rheden (Gelderland)

Brief college aan Gelderse Milieufederatie

29 november 2011

“Besluit om de Gelderse Milieufederatie conform de conceptbrief te beantwoorden en de oproep tot een 
moratorium te tekenen.”

Brief in bezit van Milieudefensie

Brief aan SSV, 22 oktober 2012

“De gemeente Rheden is niet tegen het uitvoeren van proeven.”(…)

“De gemeente Rheden is wel tegen het investeren in niet-duurzame energiebronnen zolang de noodzaak niet 
vaststaat.” (…)

“In 2011 hebben wij de oproep tot het instellen van een Moratorium op (proef)boringen naar steenkoolgas 
dan ook ondertekend.”

http://tinyurl.com/puabk6m
http://tinyurl.com/pchu9f6


Brief in bezit van Milieudefensie

Ridderkerk (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

13 november 2013

spreekt uit: 
1. de gemeente Ridderkerk uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 
2. dat de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 

verzoekt het college: 
- bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Ridderkerk alle mogelijke politieke 
en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 
- dit standpunt kenbaar te maken aan de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het Ministerie van ELI;

http://tinyurl.com/m8rf7wl 

Motie in bezit MD

Roerdalen (Limburg)

Aangenomen motie

24 oktober 2013

Is van mening dat: 
– zolang niet onomstotelijk vast staat dat schaliegas en steenkoolgas te winnen zijn zonder de in de 
overwegingen genoemde gevaren en gevolgen, de winning van schaliegas en steenkoolgas niet toe te staan op 
het grondgebied van de gemeente Roerdalen; 

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 
– een afschrift van deze motie ter ondersteuning van de uitspraak van Provinciale Staten van de provincie 
Limburg aan te bieden aan de Provinciale Staten van de provincie Limburg, Gedeputeerde Staten van de 
provincie Limburg, de Tweede Kamer en het Kabinet; 
– de motie binnen een tijdsbestek van uiterlijk 8 weken uit te voeren; 

http://tinyurl.com/ndd87t7 

Motie in bezit MD

Roermond (Limburg)

Aangenomen motie

26 september 2013

Overwegende dat: 
1.uit NRC Handelsblad van vrijdag 20 september het volgende blijkt. Lambert Verheijen, voorzitter van de 
milieurapportagecommissie, oordeelt dat het onderzoek van ingenieursbureau Witteveen + Bos naar de 
risico’s van schaliegasboringen te beperkt is. 
Hij vraagt de minister om een structuurvisie te laten opstellen, die ook gaat over de belangen boven de grond 
en dus ook over de ruimtelijke ordening, zodat gemeenten en burgers in de gelegenheid zijn hun mening te 
geven. 

(...) 

Verzoek het college om gezien dit nieuwe inzicht: 
1. Minister Kamp dringend te verzoekn om dit gegeven uitdrukkelijk te betrekken in de nieuwe studie; 

http://tinyurl.com/ndd87t7
http://tinyurl.com/m8rf7wl


2. Minister Kamp te verzoeken de gemeente Roermond te verwijderen uit al verleende consessies of nog te 
verlenen op grond van de Mijnbouwet, zoals opsporingsvergunning voor Hexagon Energy voor de Groote 
Peel/Beatrixmijn;

http://tinyurl.com/nh3totr

Motie in bezit MD

Roosendaal (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

6 november 2013

Spreekt uit: 
- De gemeente Roosendaal uit te roepen tot schaliegaswinningvrije gemeente. 

Verzoekt het college: 
- Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen. 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan de minister van ELI,  aan  de provincie Noord Brabant, aan de Europese
Commissie en voorts  aan wie het college het nodig acht. 

http://roosendaal.groenlinks.nl/node/101583

Motie in bezit MD

Schijndel (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

19 september 2013

(…) 
verzoekt het college per omgaande het Kabinet en de Provincie te laten weten dat de 
gemeente Schijndel, uitspreekt dat Schijndel bezwaar heeft tegen schaliegaswinning en de ophanden zijnde 
proefboringen in de regio. 

verzoekt het college de gemeente Boxtel en de gemeente Haaren te laten weten dat Schijndel hun verzet 
tegen de proefboringen steunt, 
(…)

Motie in bezit MD

Schoonhoven (Zuid-Holland)

Aangenomen motie 

4 oktober 2013

Persbericht Groenlinks: De raad van de gemeente Schoonhoven heeft op voorstel van GroenLinks besloten 
dat de gemeente een schaliegasvrije gemeente wordt. Het voorstel werd gesteund door Gemeente Belang, 
PvdA en D66. (...)

http://schoonhoven.groenlinks.nl/node/102160

Persbericht in bezit MD

Schouwen-Duiveland (Zeeland)

Aangenomen Burgerinitiatief

http://schoonhoven.groenlinks.nl/node/102160
http://roosendaal.groenlinks.nl/node/101583
http://tinyurl.com/nh3totr


19 december 2013

Daarom verzoeken wij de raad en het college van Burgemeester en Wethouders om de gemeente 
Schouwen-Duiveland schaliegasvrij te verklaren. 

Dit houdt in dat: 
- zij zich kritisch opstelt tegen schaliegas/steenkoolgas etc, vanwege milieu- en 
veiligheidsaspecten, en doelstellingen op het gebied van duurzame energie; 
- zij op zijn minst niet zonder meer medewerking zal verlenen aan vergunningverlening voor boringen 

http://tinyurl.com/moq8wu6

Burgerinitiatief in bezit MD

Sint-Michielsgestel (Noord-Brabant)

Brief Gemeente Sint-Michielsgestel aan Brabantse Milieufederatie

13 oktober 2012

“Wij delen mee dat de gemeente géén voorstande is van de winning van schaliegas omdat dit niet past in het 
profiel van de gemeente als groene gemeente en het door haar gevoerde milieubeleid, maar dat er geen 
behoefte is aan het symbolische gebaar zoals door u gevraagd.

Het zich uitspreken voor een 'schaliegasvrije' gemeente is kaderstellend en wat ons betreft voorbehouden aan
de gemeenteraad.”

http://tinyurl.com/ov7horm

Brief in bezit van Milieudefensie

Sint-Oedenrode (Noord-Brabant)

Raadsbesluit (aangenomen motie)

26 september 2013

Motie 'Zeg NEE tegen schaliegas' van alle raadsfracties, waarin de raad zich uitspreekt tegen (proef)boringen 
naar en winning van schaliegas in het algemeen en op het grondgebied van Sint- Oedenrode in het bijzonder 
en waarin het college van 
burgemeester en wethouders wordt verzocht zich uit te spreken tegen het boren naar schaliegas, om 
Sint-Oedenrode schaliegasvrij en vrij van boringen naar schaliegas te verklaren en om daarmee alles in het 
werk te stellen om (proef)boringen binnen de gemeentegrenzen niet toe te staan. Wethouder Van Rossum zegt
toe dat het besluit van het college uiterlijk vóór 15 oktober schriftelijk aan de raad kenbaar zal worden 
gemaakt.

http://tinyurl.com/nlanzvq

Raadsbesluit in bezit MD

Sittard-Geleen (Limburg)

Aangenomen motie

19 november 2013

Wij spreken ons uit tegen (proef)boringen en winning van schaliegas. 
Dit standpunt is vooral gebasseerd op de volgende argumenten: 

- De gemeente Sittard-Geleen zer in haar beleid gericht op duurzaamheid vooral in energiebesparing en 

http://tinyurl.com/nlanzvq
http://tinyurl.com/ov7horm
http://tinyurl.com/moq8wu6


duurzame energieontwikkeling. 
- Schaliegas als lastig winbare fossiele brandstof is hooguit een transitiebrandstof als alternatief voor 
steenkolen. 
- De inzet van schaliegas de transitie naar een duurzame energievoorziening eerder uitstelt dan bevordert. 
- De mogelijke risico's gemoeid met schaliegaswinning zijn niet volledig en eenduidig in beeld gebracht. 
- Sittard-Geleen draagt al genoeg lasten die een weerslag hebben op de kwaliteit van de lokale leefomgeving.

Motie in bezit MD

Sliedrecht (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

13 november 2013

Persbericht kompas.nl, 15 november 2013:

SLIEDRECHT – De motie van de CDA-fractie tegen schaliegas behaalde woensdagavond een meerderheid. 
SGP-ChristenUnie en PvdA stemden voor, VVD en PRO Sliedrecht waren tegen.

http://tinyurl.com/n25hhnd 

Persbericht in bezit MD

Slochteren (Groningen)

Zienswijze 

8 juli 2014

P322: “Wij vinden (proef)boringen naar schaliegas in onze gemeente ongewenst. Wij zien dan ook graag dat 
de hele gemeente als uitgesloten gebied wordt aangemerkt.”

http://tinyurl.com/m4jd69h

Zienswijze in bezit MD

Smallingerland (Friesland)

Zienswijze 

2 juli 2014

Wij willen u in kennis stellen van de "motie afkeuring schaliegaswinning in Smallingerland" die in vergadering 
van 24 juni jl. unaniem door onze raad is aangenomen, Onze raad is van mening dat schaliegas niet past in 
het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente en heeft de gemeente Smallingerland uitgeroepen tot 
schaliegasvrije gemeente

http://tinyurl.com/qdefsus

Zienswijze in bezit MD

Someren (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

27 november 2013

Van mening zijnde dat 
- De winning van schalie- en steenkoolgas dermate veel impact heeft dat dit een standpunt vanuit de raad 
vraagt en niet alleen vanuit het college. 

http://tinyurl.com/qdefsus
http://tinyurl.com/m4jd69h
http://tinyurl.com/n25hhnd


- date er nu geen (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de gemeente Someren mogen plaatsvinden 
en vindt (proef)boringen op andere plaatsen onwenselijk; 

http://tinyurl.com/njcta9m

Motie in bezit MD

Son en Breugel (Noord-Brabant)

Openbare besluitenlijst gemeenteraadsvergadering

22 december 2011

“De raad spreekt uit dat op basis van de huidige kennis geen enkel initiatief ondersteund zal worden, noch 
voorbereidingen zullen worden ondersteund (moratorium) met betrekking tot de winning van schaliegas 
binnen de gemeentegrenzen van Son en Breugel.”

http://tinyurl.com/9457goo

Besluitenlijst in bezit MD

Stadskanaal (Groningen)

Zienswijze

7 juli 2014

Gemeente Stadskanaal: 
“Proefboringen naar schaliegas passen niet binnen de natuurontwikkeling door de aanleg van de ecologische 
hoofdstructuur in Westerwolde. Vanwege de grote landschappelijke waarde moet Westerwolde worden 
uitgesloten van schaliegaswinning”. Dat staat in de zienswijze, die het college van Stadskanaal heeft ingediend
bij het Rijk.

http://tinyurl.com/mwmydo8

Persbericht in bezit MD

Steenbergen (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

19 december 2013

Overwegende dat: 
– Het Rijk overweegt de winning van schalie-en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan 
– De gemeente het bevoegd gezag is om een vergunning 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 
– De winning van schaliegas overlast veroorzaakt voor omwonenden en het landschap en de leefbaarheid 
aantast 
– Een proefboring nog onbekende risico’s met zich meebrengt 
– De winning van schalie-en steenkoolgas een hindernis vormt voor een transitie naar duurzame energie 

Spreekt uit: 
De gemeente Steenbergen uit te roepen tot schalie-en steenkoolgasboringen vrije gemeente

http://tinyurl.com/pl6nras

Motie in bezit MD

Steenwijkerland (Overijssel)

http://tinyurl.com/pl6nras
http://tinyurl.com/mwmydo8
http://tinyurl.com/9457goo
http://tinyurl.com/njcta9m


Aangenomen motie 

11 maart 2014

Spreekt zich uit tegen ( proef)boringen naar en winning van schaliegas op en onder 
het grondgebied van de gemeente Steenwijkerland. 

En draagt het College op: 
- Samen met ander gemeenten die zich hebben uitgesproken tegen het boren van 
schaliegas het kabinet een krachtig ”tegen”-geluid te laten horen; 
- Niet mee te werken aan vergunningverlening voor proefboringen 
- Zelf al het mogelijke te doen op (proef)boringen naar schaliegas te verhinderen 
- Deze motie schriftelijk onder de aandacht te brengen bij de Minister van 
Economische Zaken, Provinciale en Gedeputeerde Staten van Overijssel en 
omliggende gemeentes.

http://tinyurl.com/na2hrmn

Motie in bezit MD

Texel (Noord-Holland)

Aangenomen motie

19 februari 2014

Spreekt uit: 
- Dat de gemeente Texel een schalie- en steenkoolgasvrije gemeente blijft.] 
- De ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd 

Besluit het college te vragen 
1. Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Texel alle mogelijke politieke en 
juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen.

http://tinyurl.com/kpcqb4q

Motie in bezit MD

Tholen (Zeeland)

College in antwoorden op vragen

30 augustus 2011

“Op basis van de huidige kennis en de uitkomsten van bovenstaand onderzoek staan wij uiterst gereserveerd 
tegenover het verlenen van een omgevingsvergunning voor proefboringen. Dit standpunt kan alleen 
veranderen wanneer de uitkomsten van onafhankelijk onderzoek voor proefboringen in Nederland positief 
zijn.”

http://tinyurl.com/8tlqz9a

Antwoord college in bezit MD

Tiel (Gelderland)

Brief gemeente aan minister Kamp

31 oktober 2013

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft op woensdag 16 oktober 2013 uitgesproken dat: 
- (proef)boringen naar en winning van schaliegas in de gemeente Tiel ongewenst zijn 
- de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd. 

http://tinyurl.com/8tlqz9a
http://tinyurl.com/kpcqb4q
http://tinyurl.com/na2hrmn


(...) 

Het standpunt dat door de gemeenteraad is ingenomen, brengt als consequentie met zich mee dat de 
gemeente Tiel bij initiatieven tot (proef)boringen naar schaliegas op het grondgebied van de gemeente Tiel, 
alle mogelijke politieke en juridische instrumenten zal inzetten om boring en winning van schaliegas te 
voorkomen.

http://tinyurl.com/n8fnong

Brief in bezit MD

Tilburg (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

9 september 2013

Spreekt zich uit tegen:
– (proef)boringen naar en winning van schaliegas in zijn algemeen en in de regio
 Midden Brabant (inclusief het Groene Woud) en op het grondgebied van Tilburg in het bijzonder;

– Roept het bestuur van de provincie Noord-Brabant op al het mogelijke te doen om (proef)boringen en 
winning van schaliegas provinciebreed te voorkomen;

En draagt het college op:
– het initiatief van Boxtel te steunen en samen met de andere schaliegasvrije gemeenten in 
Brabant/Nederland het kabinet een duidelijk geluid te laten horen tegen het boren naar schaliegas;

– voorts zelf al het mogelijke te doen dan wel na te laten waardoor (proef)boringen naar schaliegas worden 
verhinderd dan wel vertraagd.

– met kracht zich te blijven inzetten voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

http://tinyurl.com/o5kqsvz

Motie in bezit MD

Tubbergen (Overijssel)

Aangenomen motie

12 december 2013

Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

- De gemeente Tubbergen uit te roepen tot schalie- en steenkoolgaswinningvrije gemeente; 
- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Tubbergen alle 
- mogelijke politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en 
steenkoolgas te voorkomen; 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het 
Ministerie van Economische Zaken.

http://tinyurl.com/qadra9d

Motie in bezit MD

Twenterand (Overijssel)

Aangenomen motie

http://tinyurl.com/o5kqsvz
http://tinyurl.com/n8fnong


6 november 2013

Persbericht Twenterand nieuws 6 november 201:

Het College van burgemeester en wethouders staat vooralsnog geen (proef)boringen naar schaliegas toe in de 
gemeente Twenterand. Wethouder Engberts wil op grond van de nu bekende risico’s geen boringen toestaan: 
“Momenteel hebben wij de gevolgen voor onze drinkwatervoorziening onvoldoende in beeld. Zolang dat het 
geval is, zullen wij de winning naar schaliegas in onze gemeente absoluut niet toestaan.” 

De Stichting Schaliegasvrij Nederland en de gemeenteraad van Twenterand heeft het college gevraagd een 
standpunt in te nemen over het wel of niet willen toestaan van de winning van schaliegas.

http://tinyurl.com/lygsv8r

Persbericht in bezit MD

Tytsjerksteradiel (Friesland)

Persbericht

16 juni 

RTV Kanaal 30: 
BURGUM - Tytsjerksteradiel is en blijft een schaliegasvrije gemeente, dat heeft de gemeenteraad met 
unaniem uitgesproken naar aanleiding van een motie van de PvdA en GrienLinks. In de Raadsvergadering van 
5 juni jl. is een motie van PvdA en Groen Links aangenomen: Schaliegas past niet in het duurzaamheidsbeleid 
van de gemeente, en het risico voor ons drinkwater en de bodem is veel te groot. De Raad was het volkomen 
eens: het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

http://tinyurl.com/l538c4t

Persbericht in bezit MD

Ubbergen (Gelderland)

Persbericht en Ontwerpbestemmingsplan

9 november 2012; 30 mei 2013

“De Ubbergse gemeenteraad heeft donderdagavond besloten geen medewerking te verlenen aan verzoeken 
voor (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas. De gassen zouden mogelijk komend jaar al gewonnen 
worden in Midden-Nederland, waar ook Ubbergen toe behoort.

Het college van B en W zal geen medewerking verlenen aan initiatiefnemers voor exploratie van schalie- en 
steenkoolgas. Ook zal het college het standpunt van de raad kenbaar maken aan de verantwoordelijke 
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).” 

“Ontwerpbestemmingsplan:
– Er is een verbod op het (proef)boren naar (schalie)gas opgenomen.”

Pesrbericht en ontwerpbestemmingsplan in bezit MD

Utrecht (Utrecht)

Motie aangenomen (4 tegen)

4 oktober 2012

Overwegende dat:
– de gemeente Utrecht één van de gemeenten is waar schaliegas ind e ondergrond aanwezig zou kunnen zijn;
–  Een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het 

http://tinyurl.com/l538c4t
http://tinyurl.com/lygsv8r


gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht;
– Vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering,aantasting van landschap 
en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg staat;

Tevens overwegende dat
– schaliegaswinning in strijd is met de gemeentelijke doelstellingen om in 2013 klimaatneutraal te zijn;

Spreekt uit:
– dat proefboringen en schaliegaswinning in de gemeente Utrecht ongewenst zijn. 

http://tinyurl.com/n2lgrmp

Brief in bezit MD

Utrechtse Heuvelrug (Utrecht)

Aangenomen motie

4 juli 2013

overwegende dat: 
– de gemeente Utrechtse heuvelrug één van de gemeenten is waar schaliegas in de ondergrond aanwezig zou 
kunnen zijn;
– de winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;
– een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het 
gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht; 
– de gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig kan zijn voor de 
proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergunning);
– vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering,aantasting van landschap 
en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg staat; 
– het mogelijk maken van schaliegasboringen een hindernis vormt voor het verder uitrollen en ontwikkelen 
van duurzame, schone, hernieuwbare energie;

van mening dat:
– proefboringen en de winning van schaliegas in de gemeente Utrechtse heuvelrug ongewenst zijn

verzoekt het college:

1- zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het concessiegebied waarin 
Utrechtse heuvelrug ligt te voorkomen,

2- bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht er op aan te dringen dat zij een negatief advies geven 
aan het ministerie van Economische Zaken voor het verlenen van enige opsporingsvergunning,

3- het standpunt van de gemeenteraad kenbaar te maken aan de minster van EZ en aan de Tweede Kamer 
der Staten Generaal,

4- deze raad op de hoogte te houden van de door het College van B&W genomen stappen.

http://tinyurl.com/q8neg9g

Motie in bezit MD

Veendam (Groningen)

Zienswijze

1 juli 2014

Wij hebben de indruk dat nog vele zaken onduidelijk zijn voor wat betreft de gevolgen van de winning van 

http://tinyurl.com/q8neg9g


schaliegas. Het kan, denken wij, niet zo zijn dat er gestart wordt met de winning van schaliegas zonder de 
gevolgen en risico's volledig in beeld te hebben. Gezien de ervaring met de aardgaswinning is de winning van 
schaliegas in ons gebied zeer onwenselijk.

http://tinyurl.com/qdefsus

Zienswijze in bezit MD

Veghel (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

19 december 2013

is van mening dat: 
- Voorkomen moet worden dat er onomkeerbare besluiten worden genomen 
over (proef)boringen naar schaliegas; 

Verzoekt de raad uit te spreken : 
- Vanuit de gemeente Veghel de provincie Noord Brabant te verzoeken om 
(proef)boringen naar schaliegas op het grondgebied van Noord Brabant en 
Veghel niet te steunen; 
- De gemeente Veghel te benoemen als een ‘schaliegas vrije gemeente’.

http://tinyurl.com/qcs7zrm

Motie in bezit MD

Veldhoven (Noord-Brabant)

College in antwoord op raadsvragen

11 oktober 2011

“(...) schaliegas is een fossiele energiebron en dus niet duurzaam. De focus van ons gemeentelijk energiebeleid 
is gericht op duurzame energieopwekking. In de overgang hiernaartoe blijven andere energiebronnen 
noodzakelijke. Gelet op het bovenstaande geniet schaliegas hierbij niet onze voorkeur.”

College in antwoord op aanvullende raadsvragen

10 januari 2012

“(Wij achten) het verlenen van medewerking (aan een vergunning) niet kansrijk. (...) verder is de aantasting van
het buitengebied op zich al niet acceptabel.”

Het college wacht het onderzoek van EL&I naar veiligheid en de invloed op mens, natuur en milieu bij de 
opsporing en winning van schaliegas af.

http://tinyurl.com/95vo2pp

Antwoorden in bezit MD

Venlo (Noord-Limburg)

Collegevoorstel

1 juli 2014

Beleid en lokale Economie 
Het winnen van schaliegas is niet in lijn met het beleid waar Venlo voor gekozen heeft, en staat de gewenste 
ontwikkelingen in de weg. Voor zover de winning van schaliegas al in Venlo zelf zou gaan plaatsvinden, zal dat 
vanwege het specialistische karakter niet tot 
structurele lokale economische effecten leiden.

http://tinyurl.com/95vo2pp
http://tinyurl.com/qcs7zrm
http://tinyurl.com/qdefsus


http://tinyurl.com/p2pe89n

Collegevoorstel in bezit MD

Voerendaal (Limburg)

Zienswijze

21 juli 2014

Resumerend staan wij momenteel negatief ten opzichte van het eventueel opsporen en winnen van schaliegas 
in zijn algemeenheid en binnen onze gemeentegrenzen specifiek. Daarbij onderstrepen wij het belang van een 
duurzame economische, maatschappelijke en milieutechnische ontwikkeling van de energietranistie, waarin 
op betere manieren voorzien kan worden, dan door het eventueel opsporen en winnen van schaliegas."

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/Reacties_te%20laat-anoniem%20v23%20sep.pdf

Zienswijze in bezit MD

Vianen (Utrecht)

Bekendmaking

17 december 2013

“De gemeente Vianen heeft besloten het winnen van schaliegas op haar grondgebied niet toe te staan zolang 
de effecten hiervan niet helder zijn. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke effecten voor natuur en 
milieu optreden bij winning van schaliegas. Bij de winning van schaliegas past een kritische houding zolang de 
negatieve effecten niet voldoende kunnen worden uitgesloten.”

http://tinyurl.com/nnqmlts

Bekendmaking in bezit MD

Vught (Noord-Brabant)

Aangenomen motie D66

27 juni 2013

Verzoekt het college van B&W van Vught;

- de gemeente Vught 'schaliegas vrij' te verklaren en dit aan de betrokken ministers kenbaar maken.
- te onderzoeken en beoordelen of en in welke vorm de Vughtse bestemmingsplannen
aanpassing behoeven om (proef)boringen expliciet uitte kunnen sluiten.

Motie in bezit MD

Waalre (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

15 oktober 2013

Spreekt uit: 
De gemeente Waalre uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente 

Verzoekt het college: 
– Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Waalre alle mogelijke politieke en 
juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen. 
– Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het 
Ministerie van ELI;

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/09/Reacties_te%20laat-anoniem%20v23%20sep.pdf
http://tinyurl.com/p2pe89n


http://tinyurl.com/n5q69cj

Motie in bezit MD

Waalwijk (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

12 september 2013

Persbericht Brabants Dagblad:
“Ook de Waalwijkse gemeenteraad heeft zich gemengd in de schaliegasdiscussie. Niet ten onrechte overigens, 
want Waalwijk maakt deel uit van het concessiegebied waar Quadrilla naar schaliegas mag boren.

De raad sprak zich donderdagavond in een motie in ruime meerderheid uit tegen proefboringen en de winning 
van schaliegas op Waalwijks grondgebied 'onder de huidige omstandigheden en bij de huidige wetenschap'.”

http://tinyurl.com/o2ncdfv

Persbericht in bezit MD

Wageningen (Gelderland)

Aangenomen motie

3 december 2013

Liesbeth v Tongeren (@GroenLiesbeth) 03-12-13 22:56 
ik hoor net van @LaradeBrito dat Wageningen de #schaliegasvrije gemeente van de dag is! In structuurvisie is 
schaliegasboren uitgesloten.

Waterland (Noord-Holland)

Aangenomen motie

13 februari 2014

Spreekt uit: 
-De gemeente Waterland uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente 
Verzoekt het college: 
-Bij initiatieven tot (proefboringen naar schalie- of steenkoolgas in Waterland alle 
mogelijke politieke en juridische instrumenten in te zetten om boring en winning van 
schaliegas en steenkoolgas te voorkomen.

http://tinyurl.com/q25kna6

Motie in bezit MD

Weert (Limburg)

Aangenomen motie 

6 november 2013

Persbericht dichtbij.nl 7 november 2013

ROERMOND - De gemeente Weert is schaliegas vrij. Dat besliste de gemeenteraad gisteravond unaniem. Dat 
betekent dat Weert niet wil dat op haar grondgebied schaliegas wordt gewonnen of zelfs maar proefboringen 
worden verricht. De gemeenteraad nam gisteren een motie van deze strekking aan van de fracties Weert 
Lokaal, PvdA, SP, D66 en Fractie van de Loo unaniem aan. De motie komt nadat GroenLinks in Weert een brief
had gestuurd aan college en raad over Weert als mogelijke locatie waar schaliegas wordt gewonnen. Komt 

http://tinyurl.com/q25kna6
http://tinyurl.com/o2ncdfv
http://tinyurl.com/n5q69cj


niks van in, als het aan de gemeente ligt. (...)

http://tinyurl.com/o3lx686

Persbericht in bezit MD

Weesp (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren  (Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

Westerveld (Drenthe)

Aangenomen motie 

24-10-2013

Persbericht Steenwijker Courant:

Diever – De gemeenteraad van Westerveld heeft woensdagavond in meerderheid een motie aangenomen 
waarin het zich uitspreekt tegen (proef)boringen naar en winning van schaliegas. De motie was ingediend door
de fractie van Progressief Westerveld.

http://tinyurl.com/nphwk78

Persbericht in bezit MD

Weststellingwerf (Friesland)

Persbericht Leeuwarder Courant 

7 oktober 2013

WOLVEGA - Weststellingwerf is tegen proefboringen naar schaliegas in de gemeente. 
 
Een motie hierover van GroenLinks is maandag met twaalf tegen zeven stemmen aangenomen. 
Weststellingwerf is een van de weinige Friese gemeenten waar schaliegas onder de grond zit.

Persbericht in bezit MD

Westvoorne (Zuid-Holland)

Persbericht dichtbij.nl

1 september 2014

“Westvoorne reageert dan ook negatief op de plannen van de minister. Het dagelijks bestuur vindt dat zij en 
de inwoners te weinig bij de aangekondigde schaliegaswinning zijn betrokken. Ze vrezen voor hinder en 
gezondheidsrisico's. De gemeente heeft daarnaast voor de gevolgen van de boringen voor mens en milieu 
advies ingewonnen bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Het dagelijks bestuur wijst in hun zienswijze met 
klem op de trillingen en aardbevingen als gevolg van aardgaswinning in Groningen. Het boren naar schaliegas 

http://tinyurl.com/nphwk78
http://tinyurl.com/o3lx686


zou die ook hier kunnen veroorzaken. 'In het Rijnmondgebied, met een grote bevolkingsdichtheid en zware 
industrie, moet veel uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de effecten.”

http://tinyurl.com/ktckd2q

Persbericht in bezit MD

Wierden (Overijssel)

Persbericht RTV Oost

14 juli 2014

In navolging van andere Twentse gemeenten heeft ook de gemeente Wierden een kritische zienswijze 
ingediend op de plannen voor de winning van schaliegas in Twente. 

Het Wierdense college heeft minister Kamp laten weten dat de risico's van de gebruikte techniek, het 
zogenoemde fracking, te groot zijn.

http://tinyurl.com/m53od7g

Persbericht in bezit MD

Wijchen (Gelderland)

Brief gemeenteraad

24 september 2013

(…) Het college is van plan om aansluiting te zoeken bij de provincie Gelderland. 
We willen niet dat (proef)boringen in Wijchen ons overvallen en sluiten daarom aan bij een groter geheel 
waardoor onze stem eerder gehoord wordt bij het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. 
Provincies hebben een adviesrol bij het verlenen van mijnbouwvergunningen. 

De Provinciale Staten van Gelderland heeft op 20 maart 2013 een motie over 
de winning van schaliegas aangenomen. In de motie wordt gesteld dat 'de 
winning van onconventionele gassen niet past in de Gelderse visie 
(Omgevingsvisie Gelderland 2013) op duurzaam gebruik van de ondergrond’. (...)

http://tinyurl.com/pxr2vta

Brief in bezit MD

Wijdemeren (Noord-Holland)

Brief aan Minister EL&I

24 september 2012

“Graag willen wij benadrukken dat wij niet mee zullen werken aan proefboringen zolang niet duidelijk is op 
welke gronden is gekozen voor Midden-Nederland als gebied voor proefboringen en of schaliegaswinning 
nadelige effecten heeft op de leefomgeving.”

Samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, 
Weesp, Wijdemeren ( Gewest Gooi en Vechtstreek)

Brief in bezit Milieudefensie

Winsum (Groningen)

Aangenomen motie

http://tinyurl.com/pxr2vta
http://tinyurl.com/m53od7g
http://tinyurl.com/ktckd2q


11 maart 2014

Spreekt uit dat: 
- (Proef-)boringen voor de winning van schaliegas, in de gemeente Winsum ongewenst zijn. 

Verzoekt het college om dit standpunt kenbaar te maken aan de verantwoordelijke minister, de Tweede 
Kamer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten, provinciale 
staten en het college van gedeputeerde staten in de provincie Groningen

http://tinyurl.com/od7adur

Motie in bezit MD

Winterswijk (Gelderland)

Aangenomen motie

19 september

De raad van de gemeente Winterswijk, in openbare vergadering bijeen op donderdag 19 september 2013, 

overwegende: 
- dat er plannen worden aangekondigd om gas te winnen uit schalie- en steenkoollagen in Nederland; 
- dat er ook in de Achterhoekse ondergrond lagen aanwezig zijn die hiervoor in aanmerking zouden kunnen 
komen; 
- dat deze vorm van gaswinning gepaard gaat met grootschalige bovengrondse installaties en terreinen met 
gebouwen en voorzieningen; 
- dat dit tot een te grote aantasting zal leiden van grond- en oppervlaktewater en het landschap; 
- dat dit niet past in het streefbeeld van Achterhoek 2020; 
- dat beter ingezet kan worden op het grootschalig ontwikkelen van betaalbare duurzame energiebronnen; 
- dat de gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken; 

spreekt uit: 
- dat zij tegen (proef-)boringen naar en winning van schalie- en steenkoolgas is in het algemeen en in de regio 
Achterhoek in het bijzonder; 
- dat de gemeente Winterswijk op geen enkele manier mee zal werken aan plannen om deze gaswinning te 
realiseren

http://www.pvdawinterswijk.nl/index.php?itemid=438

Motie in bezit MD

Woerden (Utrecht)

Persbericht Dichtbij

8 oktober 2013

WOERDEN - Het college van B&W van gemeente Woerden spreekt zich kritisch uit over de winning van 
schaliegas en verklaart de gemeente schaliegasvrij. Recente ontwikkelingen en berichtgeving in het dossier 
schaliegas zijn aanleiding voor het college om een duidelijk standpunt uit te spreken.

http://tinyurl.com/oltc2fh

Persbericht in bezit MD

Wormerland (Noord-Holland)

Aangenomen motie

http://tinyurl.com/oltc2fh
http://www.pvdawinterswijk.nl/index.php?itemid=438
http://tinyurl.com/od7adur


21 januari 2014

Besluit: 
1. De gemeente Wormerland uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 
2. Dat de ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden 
bevorderd; 

Verzoekt het college: 
1. Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij 
Wormerland alle mogelijke politieke en juridische instrumenten in te zetten om 
boring naar en winning van schalie- en steenkoolgas te voorkomen. 
2. Dit standpunt kenbaar te maken aan de Nederlandse gemeenten, de Provinciale 
Staten van Noord-Holland, de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische 
Zaken; 
3. Dit standpunt kenbaar te maken aan de energieleverancier(s) van de gemeente 
Wormerland; 
4. Deze raad op de hoogte te houden van de door het college genomen stappen,

Motie in bezit MD

Woudrichem (Noord-Brabant)

Persbericht RTV Altena 

28-08-13

Burgemeester en wethouders van Woudrichem hebben een standpunt ingenomen tegen de opsporing en 
winning van schaliegas. Het college vraagt de gemeenteraad zich eveneens in die zin uit te spreken.

(..)

Woudrichem heeft zich de afgelopen maanden breed gerorienteerd om tot een gefundeerd oordeel over 
schaliegaswinning te komen. Verantwoordelijk wethouder B. de Peuter is er duidelijk over: "Winning kent 
teveel onzekerheden en past niet in de duurzaamheidsdoelstelling, zoals dor de gemeenteraad geformuleerd 
en uitgewerkt in de nota 'Woudrichem: Poort naar een duurzame toekomst'".

De landelijke, provinciale en lokale ontwikkelingen met betrekking tot schaliegas volgen elkaar snel op. Naar 
nu wordt verwacht zal de provincie Noord-Brabant de provinciale milieuverordening zodanig aanpassen dat 
de gehele provincie als boorvrije zone wordt aangemerkt. Burgemeester en wethouders van Woudrichem 
willen de ontwikkelingen echter niet afwachten. Zij verklaren zich tegenstander van schaliegas en willen 
daarmee een duidelijk signaal afgeven.

http://tinyurl.com/npx36zd

Persbericht in bezit MD

Zaanstad (Noord-Holland)

Aangenomen motie

28 november 2013

Spreekt uit: 
- De gemeente Zaanstad uit te roepen tot schalie- en steenkoolgasvrije gemeente; 
- De ontwikkeling van duurzame vormen van energie met kracht moet worden bevorderd; 

Verzoekt het college, zolang de veiligheid niet vaststaat: 
- Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schalie- of steenkoolgas in of nabij Zaanstad politieke en juridische 
instrumenten in te zetten om boring en winning 

http://tinyurl.com/npx36zd


van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen; 
- Dit standpunt kenbaar te maken aan andere gemeenten, de Tweede Kamer, de 
Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken;

http://tinyurl.com/o8r2flb

Motie in bezit MD

Zaltbommel (Gelderland)

Brief

De gemeente Zaltbommel wil zo snel als mogelijk bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering en 
toekomstige tekorten aan fossiele energiebronnen. Wij kiezen voor het collectief oplossen en betaalbaar 
houden van een duurzame energievoorziening. Het winnen van schaliegas is hierbij geen optie. In het 
coalitieakkoord 2014-2017 is het vorenstaande opgenomen.

Zeist (Utrecht)

Motie is unaniem aangenomen

2 oktober 2012

Overwegende:
– In de Staatscourant van 21 mei 2012 een aanvraag is gepubliceerd voor een opsporingsvergunning voor 
koolwaterstoffen (schaliegas) in een groot gebied van Midden-Nederland, waarbinnen ook de gemeente Zeist 
valt;
– Dat de gemeente Zeist één van de gemeenten is waar schaliegas in de ondergrond aanwezig zou kunnen 
zijn;
– Een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld op het 
gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht;
– Vergroten van de gaswinning bezwaren heeft als het gaat om klimaatverandering,aantasting van landschap 
en leefbaarheid en een spoedige transitie naar duurzame energie in de weg staat;

Tevens overwegende dat
– Schaliegaswinning niet in overeenstemming lijkt met de gemeentelijke Duurzaamheidsdoelstellingen

Spreekt uit:
– Dat proefboringen en schaliegaswinning in de gemeente Zeist ongewenst zijn.

Verzoekt:
– Het College van Burgemeester en Wethouders om dit standpunt kenbaar te maken aan de 
verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer.

http://www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=73307

Motie in bezit MD

Zevenaar (Gelderland)

Brief aan Stichting Schaliegasvrij Nederland

21 juni 2012

(...) het college van burgemeester en wethouders (is) tegen proefboringen op het grondgebied van Zevenaar.”

http://www.zeist.nl/bis/dsresource?objectid=73307
http://tinyurl.com/o8r2flb


Brief in bezit Milieudefensie

Zuidhorn (Groningen)

Zienswijze

8 juli 2014

P145: “Onze gemeente spreekt zich in principe uit tegen (proef)boringen naar en winning van schaliegas én 
steenkoolgas in het algemeen en op het grondgebied van de gemeente zuidhorn in het bijzonder.”

http://tinyurl.com/qdefsus

Zienswijze in bezit MD

Zundert (Noord-Brabant)

Aangenomen motie

29 oktober 2013 

Besluit: 
1. de gemeente Zundert schaliegasvrij te verklaren. 
2. het college op te dragen om te zorgen dat de raad in afwijking van zijn eerder besluit in het kader van de 
invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de boevoegdheid krijgt om zich 
expliciet uit te spreken over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen in het dossier schaliegas, en 
dit aangepaste besluit in de eerstvolgende vergadering voor te leggen aan de raad.

Motie in bezit MD

Zutphen (Gelderland)

Motie, aangenomen met tegenstemmen van 1 partij

10 oktober 2011

“Draagt het college op de proefboringen met alle mogelijke wettelijke middelen te verhinderen en eventuele 
winning expliciet te verbieden.”

De motie is aanvankelijk door drie partijen ondertekend, maar uiteindelijk zijn het er vijf. De opdracht aan het 
college is veranderd. Die luidt nu: “zich uit te spreken tegen het winnen van steenkool- en schaliegas en de 
gemeentelijke wet- en regelgeving zodanig in te zetten dat milieuschade door proefboringen en de daarop 
volgende winning maximaal kritisch wordt benaderd.”

http://tinyurl.com/9rzyful en http://tinyurl.com/9qqrtoc

Handelingen gemeenteraad in bezit MD

Zwartewaterland (Overijssel)

Persbericht gemeente Zwartewaterland

26 mei 2014

Verzet tegen winnen schaliegas 

De gemeente Zwartewaterland beschouwt het winnen van schaliegas niet als een duurzame oplossing voor 
alternatieve vormen van energie. De gemeente verzet zich tegen het winnen van schaliegas en verklaart zich 
vooralsnog ‘schaliegas-vrij’.

http://www.headlines.nl/nieuws/188/1629168/

http://www.headlines.nl/nieuws/188/1629168/
http://tinyurl.com/9qqrtocHandelingen
http://tinyurl.com/9rzyful
http://tinyurl.com/qdefsus


Persbericht in bezit MD

Zwijndrecht (Zuid-Holland)

Aangenomen motie

11 november 2013

Spreekt uit dat, 
Zij tegen een mogelijke winning van schaliegas is en dientengevolge ook geen noodzaak ziet voor 
proefboringen 

Roept het college op, 
Zich uit te spreken tegen het doen van (proef)boringen naar schaliegas in Zwijndrecht 
De gemeentelijke wet- en regelgeving dienovereenkomstig in te zetten 
Provincie en Rijk van deze raadsuitspraak op de hoogte te stellen

Motie in bezit 

Zwolle (Overijssel)

College in antwoord op vragen CDA-raadsfractie

15 februari 2012

“Het winnen van steenkoolgas vraagt een veel grotere en intensievere inspanning dan aardgaswinning en met 
de winning komen met het op geboorde gas sterk verontreinigende stoffen mee en bestaat kans dat het 
grondwater wordt verontreinigd. Naar deze effecten dient eerst meer onderzoek te worden verricht voordat 
proefboringen kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast zet het college sterk in op duurzaamheid. Onafhankelijk
van fossiele energiebronnen en een toekomstbestendiger manier van ontwikkelen zijn daarbij het doel. 
Aangezien steenkoolgas een fossiele energiebron is past het gebruik maken van steenkoolgas duidelijk niet in 
de duurzaamheidsdoelstellingen van het college.”

http://tinyurl.com/ckonqqm

Antwoord in bezit MD

http://tinyurl.com/ckonqqm

