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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 307, agendapunt 5 C, tot vaststelling van de 
Programmabegroting 2014 - 2017; 
 
constaterende dat: 

a. het Rijk overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland te gaan toestaan; 
b. het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (ELI) heeft toegezegd een 

onderzoek te doen naar de wenselijkheid van het winnen van schaliegas in Nederland; 
 
overwegende dat: 

a. schaliegas een fossiele brandstof is en een toename van het aanbod fossiele brandstoffen 
betekent dat de ontwikkeling van duurzame energie zoals zonne- en windenergie, vertraging 
kan oplopen of zelfs tot stilstand kan komen; 

b. de winning van schalie- en steenkoolgas niet past in het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente Ridderkerk; 

c. de winning van schalie- en steenkoolgas haaks staat op bovengenoemde Energiestrategie 
aangezien het mogelijk maken van schalie- en steenkoolgasboringen een hindernis vormt 
voor een spoedige transitie naar duurzame energie en het landschap en de leefbaarheid 
aantast; 

d. de winning van schaliegas veel overlast veroorzaakt voor omwonenden;  
e. er geen maatschappelijk draagvlak is voor boringen en winning van schaliegas; 
f. een proefboring naar en eventuele winning van schaliegas risico’s met zich meebrengt, 

bijvoorbeeld op het gebied van watervoorziening, die nog onvoldoende zijn onderzocht;  
g. 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; 

h. de gemeente het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verstrekken die nodig 
kan zijn voor een eventuele proefboring (die voortvloeit uit de opsporingsvergunning);  

i. 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; 

 
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; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Het raadslid, 
 
 
Björn Ros, D66/GroenLinks 
 
 
 
 
 
 



Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 20: CDA, , CU, d66GL, gK, PvdA, LR 
Tegen 7: SGP, VVD 
 
Afgedaan in raadsvergadering d.d. 23 januari 2014 door conform raadsvoorstel 328 
(Schaliegasvrije gemeente) te besluiten. 

 


