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1. Inleiding 

Schaliegas/steenkoolgaswinning binnen Zuid-Kennemerland is mogelijk, zij het dat,  voor 

zover nu te overzien is, geen grote velden aanwezig zijn. Plannen tot proefboringen in andere 

gebieden hebben veel beroering gewekt onder de bevolking. Een toenemend aantal 

gemeenten en provincies hebben een  ‘Schaliegasvrij’ besluit genomen. De gemeenten 

Bloemendaal, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem hebben een notitie opgesteld 

over de voor-  en nadelen van schaliegaswinning (bijlage1) en deze afgezet tegen de 

kwaliteiten binnen haar grondgebied. 

 

2. Besluitpunten college 

1. Het college besluit de gemeente schaliegas winningsvrij te verklaren en zich uit te 

spreken tegen winning van schaliegas/steenkoolgas op haar grondgebied. 

2. Het besluit ter informatie toe te zenden naar de commissie Beheer. 

3. Een persbericht op te stellen.  

 

3. Beoogd resultaat 

Een barrière opwerpen tegen proefboringen en eventuele winning van gas en andere fossiele 

brandstoffen uit gesteenten middels ‘fraccen’. Dit is een proces waarbij olie/en /of gas uit 

gesteente wordt gewonnen door scheurvorming te forceren middels injectie met water en 

chemicaliën onder hoge druk.  

 

4. Argumenten 

 

Aan de methode van winning van fossiele brandstoffen via fraccen kleven veel bezwaren. 

Gaswinning kan economische voordelen opleveren. Het winningsproces van schaliegas is 

niet zonder risico’s en deze kunnen ook niet door voorstudies afdoende worden weggenomen 

(misschien wel enigszins beperkt). Op veel plaatsen waar de winningsmethode is toegepast 

zijn achteraf problemen vastgesteld voor het leefklimaat en omstandigheden voor mens en 

natuur. 

 

De intensivering van winning van fossiele brandstoffen past niet in het streven onafhankelijk 

te worden van fossiele energie 

Een belangrijke overweging om de (omstreden) winning van  schaliegas niet door te zetten is 

omdat het de transitie naar een energievoorziening zonder (of beperkte) fossiele energie 

verder vertraagt. Het signaal is des te opmerkelijker daar er zojuist een SER Energie akkoord 

tot stand is gekomen dat juist een impuls moet geven aan een energievoorziening die het 

fossiele energiegebruik juist inperkt. 

 

5. Kanttekeningen 

De betekenis van het besluit is beperkt aangezien de Minister een aanwijzing kan geven. 

Indien een aanwijzing door de Minister wordt gegeven heeft dit besluit beperkte betekenis, 

maar in combinatie met alle andere ‘Schaliegasvrij’ verklaringen wordt nu wel een krachtig 

signaal afgegeven over hoe gedacht wordt over de winning middels fraccen.  
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6. Uitvoering 

Middels een persbericht wordt kenbaar gemaakt dat de gemeenten Bloemendaal, 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem, maar ook Rijnland, zich schaliegas 

winningsvrij verklaren. Middels dit besluit voegen we ons bij een groeiend aantal gemeenten 

en andere overheden die bezwaren hebben tegen schaliegaswinning op hun grondgebied. 

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Notitie voor- en nadelen van schaliegaswinning door Bloemendaal, 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlem. 

Bijlage 2: Brief Milieudefensie. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 


