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Ondergetekenden stellen de volgende motie en besluit voor. 

Motie Rijnland Schaliegasvrij  
 

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in vergadering bijeen op 29 

januari 2014, 

Overwegende dat: 

 In het antwoord op de door mw. de Vries (CDA) gestelde bestuursvraag over schaliegas van 

25 september 2013 het volgende naar voren kwam dat: 

o In een groot deel van de diepe ondergrond in het beheergebied van Rijnland 

formaties zijn geïdentificeerd met potentieel winbare schaliegasreserves. 

o Rijnland een reactieve benadering hanteert en niet een eigen positie inneemt, maar 

meedenkt met overleggen met de ministeries van I&M en EZ.  

o dat Rijnland daarmee de UvW volgt, welke zich richt op het voorkómen van de 

risico’s in de interactie met het watersysteem.   

 proefboringen naar en winning van schaliegas met gebruik van “fracking” methoden gepaard 

gaan met risico’s op o.a. zetting van de ondergrond,  bodemdaling , vervuiling van grond- en 

drinkwater en aardbevingen; 

 uit nader onderzoek van onafhankelijke deskundigen (m.b.t. Groningen) blijkt dat het niet is 

uitgesloten dat mogelijke zetting van de bodem en/of aardbevingen schade aan de 

(hoofd)waterkeringen kunnen veroorzaken  met onvoorstelbare gevolgen voor de veiligheid 

van vele burgers in een dichtbevolkt gebied; 

 ten behoeve van schaliegaswinning een groot aantal diepe boringen nodig is terwijl er geen 

enkel risico met het ondiepe en diepe grondwater gelopen kan worden in een gebied waar 

het drukbevolkt is en er veel drukte in de bodem is in verband met reeds aanwezige  

leidingen, buizen en kabels  en er nog veel claims liggen voor het benutten van de 

ondergrond (o.a. thermische energiewinning en warmte-koude opslag);    

 het beheergebied van Rijnland (zeer) kwelgevoelig  is waarbij voor de winning van 

grondwater voor de productie van drinkwater, alsook voor agrarische bedrijvigheid en 

industrie schoon water essentieel is; 

 schaliegas als fossiele brandstof niet past in ons streven naar de reductie van CO² en 

Rijnlandse en provinciale duurzaamheidsdoelstellingen. 

 Dat op 14 oktober 2013 de provincie Noord Holland als toezichthouder van Rijnland zich 

schaliegasvrij heeft verklaard. 



 

Verklaren wij Rijnland schaliegasvrij en dragen het college op om: 

 Naar de huidige omstandigheden geen medewerking te verlenen aan verkenningen of 

boringen naar schalie- en of steenkoolgas; 

 Bij initiatieven tot (proef)boringen naar schaliegas in of nabij Rijnland alle mogelijke politieke 

instrumenten in te zetten om boring en winning van schalie- en/of steenkoolgas te 

voorkomen; 

 Zich solidair te verklaren met de gemeenten en provincies die zich reeds schaliegasvrij 

hebben verklaard en gezamenlijk op te trekken bij het actief uitdragen van dit standpunt;  

 Dit standpunt actief uit te dragen naar de provincie Zuid Holland, de Unie van 

Waterschappen, de tweede kamer, en de betrokken Ministeries  van I&M en EZ.   
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