
 
    
           
MOTIE – Geen schaliegasboringen en eventuele winning van 
schaliegas in Stichtse Vecht  

 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 23 juni 2015, 
 
OVERWEGENDE  DAT: 

• De gemeente Stichtse Vecht één van de gemeenten is waar schaliegas in de 
ondergrond aanwezig zou kunnen zijn;  

• De winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden; 
• Er, zoals gebleken is, risico’s verbonden zijn aan proefboringen en aan de winning 

van schaliegas: drinkwaterverontreiniging door het gebruik van chemicaliën, trillingen, 
bodemdaling en gaslekken; 

• De gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die 
nodig kan zijn voor de proefboring; 

• De gemeente Stichtse Vecht aangegeven heeft een duurzame gemeente te willen 
zijn. Het winnen van fossiele brandstoffen is in strijd met dit uitgangspunt; 

• 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;  

• Bijna driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft op het jaarcongres van de VNG 
gestemd voor een resolutie van de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder, waarin 
boringen naar schaliegas worden afgewezen. Ook het College van Stichtse Vecht 
heeft voor deze resolutie gestemd;  

• Er inmiddels plm. 226 gemeenten en zich schalievrij hebben verklaard, waaronder 
Weesp, Wijdemeren en de Ronde Venen; 

 
 

SPREEKT UIT DAT: 
 

• Zij tegen een mogelijke winning van schaliegas is en dientengevolge ook geen 
noodzaak ziet voor proefboringen; 

 
 
EN DRAAGT HET COLLEGE OP 
  

• Zich uit te spreken tegen en het uitvoeren van proefboringen het winnen van 
schaliegas; 

• De gemeentelijke wet-  en regelgeving dienovereenkomstig in te zetten; 
• Provincie en Rijk van deze raadsuitspraak op de hoogte te stellen, 

 
en gaat over tot orde van de dag. 
 
 
Fractie van GroenLinks, 
Linda van Dort en Piet Paul    
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