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Onderwerp: Gemeente Ridderkerk Schaliegasvrij 
 
 
Geachte heer Glerum, 
 
Als gevolg van de landelijke discussie over de winning van schaliegas heeft u, in uw hoedanigheid 
van Omgevingsmanager namens Oasen, een aantal maal contact gehad met onze wethouders, 
dhr. Van Houcke en dhr. Den Ouden, en met ambtenaren. Tijdens deze contacten heeft u het 
belang van de winning van drinkwater, de hoofdtaak van uw organisatie, voor het voetlicht 
gebracht. Hierbij heeft u gewezen op de mogelijke gevaren van de winning van schaliegas voor de 
drinkwaterwinning. 
 
Stichting Schaliegasvrij Nederland 
Rond deze periode heeft gemeente Ridderkerk tevens een oproep ontvangen van Stichting 
Schaliegasvrij Nederland. De stichting doet de oproep om als gemeente een duidelijk standpunt in 
te nemen en onze gemeente schaliegasvrij te verklaren. Stichting Schaliegasvrij Nederland is een 
coalitie van buurtgroepen en milieuorganisaties die streven naar een algeheel moratorium op het 
winnen van onconventioneel aardgas (schaliegas en steenkoolgas) door middel van ‘fracking’. 
 
Motie 
Wij hebben op 7 november 2013 een motie aangenomen (nummer 2013-144), ingediend door 
D66/GroenLinks. Met de motie wordt het college verzocht alle mogelijke politieke en juridische 
instrumenten in te zetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen. En 
om dit standpunt kenbaar te maken aan de Tweede Kamer, de Europese Commissie en het 
Ministerie van Economische Zaken. 
 
Ridderkerk schaliegasvrij  
De gemeenteraad van gemeente Ridderkerk heeft, mede op basis van uw initiatief, het besluit 
genomen om zich schaliegasvrij te verklaren. Belangrijkste redenen voor deze verklaring zijn: 
- De risico’s die de winning van schaliegas met zich meebrengt voor de aanwezigheid van het 

drinkwaterwingebied onder Ridderkerk; 
- De tempering van de reeds ingezette transitie naar duurzame vormen van energieopwekking. 
 
De verklaring is symbolisch en de juridische houdbaarheid is gering, maar het is met name een 
krachtig signaal richting andere overheden. We onderkennen de gedeelde belangen in dit dossier 
en brengen u bij deze graag op de hoogte van ons besluit. 
 
 



   
   

   
    
   

   
  

Onderwerp:  Gemeente Ridderkerk Schaliegasvrij (vervolg)   

 
 
Met vragen kunt u terecht bij de heer A.N. Kazen, bereikbaar op telefoonnummer 0180-451413 of 
via email a.kazen@ridderkerk.nl. 
 
 
Hoogachtend, 
De gemeenteraad van Ridderkerk, 
de griffier, 
 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen 

de voorzitter, 
 
 
 
 
 
mw. A. Attema 

 

mailto:a.kazen@ridderkerk.nl

