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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
ONDERWERP: SCHALIEGAS

De gemeenteraad van Bergen op Zoom, in vergadering bijeen op 24 oktober 2013, overwegende
dat:
«

»

»
»
»
«
»

»
»

Onze gemeente zich bevindt in een gebied waar sprake is van een Geverik laagpakket,
waarbij schaliegas in de onderste 50 meter aanwezig is van een gesteente dat op 2 tot 4,5
km diepte is gelegen;
Aan het winnen van schaliegas grote risico's zijn verbonden: de drinkwatervoorziening kan
erdoor in gevaar komen; schaliegas wordt gewonnen met een mengsel van water en
chemische stoffen die kankerverwekkend, radioactief en giftig zijn. Daarnaast bestaat er een
verhoogd risico op aardbevingen';
De winning van schaliegas leidt tot landschappelijke ontwrichting: er verschijnen boortorens
in het buitengebied en er is sprake van zeer intensief vrachtverkeer;
Onderzoek en winning derhalve niet passen in de ruimtelijke en economische toekomstvisie
van Bergen op Zoom;
Het financieel rendement beperkt is in relatie tot de kosten en de aantasting van het milieu;
Schaliegas als transitiebrandstof, de zoektocht naar meer structurele duurzame
energiebronnen ( zonne-,wind- en biomassa-energie) kan ondermijnen;
De regering haar onderzoek baseert op een rapport opgesteld door een onderzoeksbureau
dat in 2012 de Europese Commissie nog gewezen heeft op de negatieve gevolgen van
schaliegaswinning;
De landsregering vooralsnog niet overgaat tot het plegen van effectief onderzoek, maar dat
voor de toekomst niet heeft uitgesloten;
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 w e n s e n ;

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;

Draagt het College van B&W op:
«

Dit standpunt kenbaar te maken aan de landsregering, de Staten-Generaal, de Provincie
Noord- Brabant en de andere gemeenten in Noord- Brabant;

En gaat over tot de orde van de dag.
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