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Schaliegas, laat maar zitten.
Minister Kamp blijft optimistisch over het schaliegas, diep uit de Brabantse bodem. Hij kondigt nu aan de
effecten voor het milieu op een rij te gaan zetten, alvorens een besluit aan de Tweede Kamer voor te leggen.
Van voortgang is de afgelopen jaren amper sprake. De beloofde vergunningen voor de proefboringen
worden niet verleend. Een gesloten boek, of toch weer niet?
Al drie jaar geleden ben ik er in een column op ingegaan. Sinds 2011 is er veel gebeurd. De gemeenten
Haaren en Boxtel, in beeld voor proefboringen, hebben hun medewerking ingetrokken. Ook de provincie
Noord-Brabant heeft zich schaliegasvrij verklaard. Bewoners in de regio’s hebben zich massaal laten horen.
Den Haag heeft weinig voortgang geboekt.
In Europa hebben landen als Duitsland en Frankrijk besloten af te zien van het winnen van schaliegas. In
Polen, Zweden, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk worden evenals in Nederland de mogelijkheden
onderzocht. In het Europees Parlement hebben we vorig jaar een strenge milieueffectrapportage verplicht
gesteld. Gevaarlijke boormethoden mogen, gelet op de EU-milieuwetgeving, niet worden toegepast. Het is
een dergelijke rapportage die Minister Kamp nu laat opstellen. Hij gaat op een rij zetten, waar geboord zou
kunnen worden, wat de nieuwste boormethoden zijn en hoe de regio’s voor de winning kunnen worden
gecompenseerd.
Wereldwijd is er veel te doen over de energievoorziening. Er zijn grote belangen mee gemoeid. Het
bedrijfsleven in de Verenigde Staten betaalt door het schaliegas slechts een derde van de energierekening
van hun collega’s hier. Grootverbruikers zoals in de chemie en de metaal kijken er met argusogen naar.
Internationals schrappen investeringen in Europa en doen die in de VS. Ook de financiële belangen van
‘Vadertje Staat’ zijn groot. Nederland heeft sinds 1959 de staatskas gevoed uit de aardgasbel in Slochteren.
Toen de olie duurder werd, ging ook de gasprijs automatisch omhoog. De ministeries van Financiën en van
Economische Zaken zien zo’n tweede geldschuif uit de eigen bodem wel zitten. De schaliegasvoorraad zou
volgens deskundigen ons land voor 50 tot 60 jaar van gas kunnen voorzien. De staat neemt een belang van
40%. Tel uit je winst.
Maar het grote euvel zit in de effecten voor het milieu. Om het gas vrij te krijgen wordt de leisteen met veel
water en chemische middelen bewerkt. Hierin schuilt een groot gevaar. Er komen ook nieuwe technieken die
het werken met chemische middelen verminderen. De vraag is echter wanneer deze technologie
beschikbaar komt. Den Haag probeert nu tijd te winnen.
Wat zijn de alternatieven? Het inzetten op duurzame energie vormt het antwoord. Maar juist daarin faalt
Nederland, als hekkensluiter in Europa. Nederland is verslaafd aan het gas. Decentrale opwekking is een
stiefkindje gebleven. Dit moet en kan beter!
Maar ook met een snelle toename van hernieuwbare energie zal de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen maar langzaam afnemen. Met als gevolg dat de gasimport van de EU uit Rusland toeneemt
van 30% naar 70%. Geen aantrekkelijk perspectief, nu de Russische beer zich in de Oekraïne van een
andere kant laat zien. Poetin vormt een onzekere factor in de komende jaren. Met de veranderde
geopolitieke kaart voor ogen neemt de aandacht voor de eigen energiebronnen toe. Meer de eigen broek
ophouden. Dit is ook de boodschap van Obama. De EU moet meer voor zichzelf gaan zorgen. Eigen
productie, en daarmee ook het schaliegas, komen meer dan ooit in de picture. Er gaan ook stemmen op de
EU meer centrale zeggenschap te geven in de energievraagstukken. Een stevige agenda voor het nieuw
gekozen Europees Parlement. Zelf zie ik meer in goede samenwerking tussen de lidstaten, dan het
overdragen van nationale verantwoordelijkheden.
Kortom: het schaliegas is goed opgeborgen en loopt niet weg. Laat maar zitten. “Safety first”, zo luidt mijn
devies. Nu het kabinet eindelijk met stukken komt, krijgt het maatschappelijk debat een nieuwe impuls. Tot 9
juli 2014 kunnen reacties bij minister Kamp worden ingediend. Pas in 2015 komt er een voorstel. In
tussentijd brengen de milieurapportage en de structuurschets meer feiten op tafel. Ik verwacht dat van uitstel
afstel komt en dat er vol gas wordt gegeven voor hernieuwbare energie, ook in Nederland.
Ook u kunt uw mening kwijt. Geef die door aan uw lokale omroep of ga naar www.lambertvannistelrooij.nl.
Ik dank u wel.
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