MOTIE vreemd aan de orde van de dag
Raadsvergadering

25 september 2013

De raad van Lemsterland, in vergadering bijeen op woensdag 25 september 2013,
Overwegende dat
- er telkens meer belangstelling voor is om schaliegas te winnen;
- er mogelijk schaliegas in de bodem zit onder Lemsterland (onderdeel van het veld
onder de gemeente Noordoostpolder);
- het ministerie van EL&I aan Cuadrilla Resources bv een concessie heeft afgegeven
voor proefboringen naar schalie- en/of steenkoolgas in de gemeente
Noordoostpolder;
- het onderzoek naar de veiligheid van winning van schaliegas door EL&I geen
zekerheid geeft dat boringen echt veilig en schoon plaats kunnen vinden;
- het besluit over proefboringen door de minister is uitgesteld tot er onderzoek is
gedaan naar mogelijke locaties;
- winning van schalie- en/of steenkoolgas strijdig is met de gemeentelijke
duurzaamheidsambities;
- het college van B&W van mening is dat risico’s voor onder andere het grond- en
drinkwater uitgesloten dienen te worden. En dat dit tot nu toe uit geen enkel rapport
blijkt.
Constaterende dat
- voor de winning van onconventionele gassen, zoals schaliegas, veel boringen
nodig zijn;
- de gevolgen van deze boringen noch onvoldoende in beeld zijn gebracht en
mogelijk gevaar op kan leveren van vervuiling van drink- en grondwater en het
weglekken van giftige gassen. Mei mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid
en veiligheid;
- het risico op bodemtrillingen en aardschokken als gevolg van het toepassen van
deze methode van winning noch niet voldoende in te schatten is;
Van mening dat
- financiële rendementen niet opwegen tegen de risico’s en schadelijke effecten van
boringen naar schalie- en/of steenkoolgas;
- er moet worden ingezet op energiebesparing en een overstap naar het gebruiken
van duurzame energiebronnen.
Verzoeken het college
- om aan te sluiten bij de gemeente Noordoospolder en provincie Fryslân en ook
onze gemeente ‘schaliegasvrij’ te verklaren;
- om de motie onder de aandacht te brengen van de minister van Economische
Zaken en de leden van de Tweede Kamer.
en gaan over tot de orde van de dag.
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