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Schaliegas: de riskante vlucht naar voren 

door Jan Neggers 

Het was de afgelopen maanden een drukte van belang op het Nederlandse energiefront zowel op 
internationaal, op nationaal alsook op lokaal niveau. Het rumoer was in alle drie de gevallen terug 
te voeren op één centraal thema: hoe organiseren we de overgang van aan fossiele brandstoffen 
verslaafde economieën naar meer duurzame economieën die gevoed worden door hernieuwbare 
energiebronnen. 
Recent IPCC-klimaatrapport 
De internationale drukte had te maken met het 
nieuwe rapport van de klimaats-organisatie 
IPCC. Daarin stelt de organisatie dat de aarde 
echt opwarmt en dat de mens daarvoor ver-
antwoordelijk is. Alleen het tempo waarin werd 
op basis van nieuwe gegevens iets bijgesteld. 
Reden genoeg voor klimaatsceptici om luidkeels 
te roepen dat het dus allemaal wel meevalt. 
Echter voor de milieuorganisatie Urgenda was 
het reden om een dagvaarding te publiceren 
met bedoeling het kabinet-Rutte via de rechter 
te dwingen om veel steviger milieumaatregelen 
te nemen om de uitstoot van broeikasgassen 
terug te dringen. 

 
Nationaal Energieakkoord 
Op nationaal niveau waren we kortgeleden ge-
tuige van de ondertekening van het Nationaal 
Energieakkoord. Kabinet, vakbonden, werkge-
vers en milieuorganisaties werden het op 
hoofdlijnen eens over de voorgestelde route 
naar verduurzaming.  
Op basis van tien pijlers beschrijft het Akkoord 
deze routekaart waaronder opschaling van her-
nieuwbare energieopwekking zodat -in combi-
natie met energiebesparing- in 2023 16% van 
alle energie op een duurzame manier wordt 
opgewekt. Tot die pijlers hoort ook de afbouw 
van vijf oude kolencentrales en –let op– de 
decentrale opwekking van hernieuwbare ener-
gie door burgers met steun, waar nodig, van 
gemeenten, provincies en rijksoverheid.  
Kritiek op de ‘pijlers’ was er ook en had vooral 
te maken met het ontbreken van maatregelen 
tegen milieuvervuilende bedrijven en het feit 
dat met geen woord gerept werd over scha-
liegas. 
 
Boortorens en gasputten 
Dat schaliegas brengt ons bij de drukte op lo-
kaal niveau. Al weer enige maanden wordt slag 
geleverd om te voorkomen dat proefboringen 
gaan plaatsvinden nabij Boxtel en Haaren in het 
Nationaal landschap het Groene Woud, waar al 
miljoenen geïnvesteerd zijn in natuur en toe-
risme. Ook delen van de Noordoostpolder zullen 

op termijn veranderen in een netwerk van 
boortorens, aan- en afvoerwegen en pijpleidin-
gen. Want dat zal de consequentie zijn wan-
neer proefboringen aantonen dat de hoeveel-
heid schaliegas in de grond voldoende is voor 
een economisch rendabele exploitatie.  

 
Fracken tot 4000 meter diep 
Voor een goed begrip enige achtergrondinfor-
matie: schaliegas zit opgesloten in diep gele-
gen, hard gesteente, de schalielagen. Om het 
gas te winnen moet dat gesteente opengebro-
ken worden. Dit fracken gebeurt door op een 
diepte van ± 4.000 meter horizontale gangen 
te graven en met explosieven scheuren in het 
gesteente te forceren. Vervolgens worden on-
der hoge druk water, zand en chemicaliën in de 
boorgangen gespoten waardoor de scheuren 
groter worden. Wanneer het vervuilde water 
met boorgruis en al wordt opgepompt en in 
containers afgevoerd, houden zand en chemica-
liën de scheuren open zodat het gas door te 
boren putten vrij omhoog kan vloeien. Naar 
schatting dertien locaties in Noordoost Brabant 
zijn geschikt voor proefboringen en via zo’n 130 
te boren putten zou het vrijkomende schaliegas 
afgevangen kunnen worden.  

 
Kamp’s charmeoffensief 
Eind augustus sprak minister Kamp een politiek 
‘ja’ uit voor dit project dat bij elkaar zo’n 25 
jaar gaat duren. Daarbij ging hij in eerste in-
stantie voorbij aan de golf van protest in 
Noord-Brabant vanuit actiegroepen, gemeente-
raden, provinciale staten, drinkwatermaat-
schappijen en bedrijfsleven. Toch miste het 
protest zijn uitwerking niet.  
De nogal star opererende minister Kamp voelde 
zich gedwongen zijn politieke ‘ja’ te voorzien 
van een aantal voorwaarden: veiligheid van de 
te gebruiken technieken krijgt nadruk; deskun-
digen van de commissie MER (Milieu Effect 
Rapportage) wordt om advies gevraagd; en in 
open gesprekken met betrokken gemeenten en 
bewoners zal het ‘hoe en wat’ toegelicht wor-
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den. Het ziet er echter naar uit dat dit charme-
offensief niet het beoogde resultaat oplevert. 
  
Tegenstand groeit 
Eén van de oorzaken is ongetwijfeld het feit dat 
in Brabant de interesse in de milieuvriendelijke 
productie van energie gekoppeld aan bespa-
ringstechnieken sterk is toegenomen. Het aan-
tal energiecoöperaties is aanzienlijk en groeit 
gestaag, evenals de onderlinge samenwerking. 
Het idee om energie te produceren zonder de 
kwaliteit van de leefomgeving geweld aan te 
doen, spreekt steeds meer tot de verbeelding.  
Zo bekeken mag het geen verwondering wek-
ken dat betrokken burgers zich organiseren in 
actiegroepen en de hakken stevig in het zand 
zetten wanneer hun leefomgeving in het geding 
is. En ze staan niet alleen: Brabantse natuuror-
ganisaties liggen dwars; drinkwaterbedrijven 
(w.o. Vitens) zijn tegen en gaan eigen risico-
onderzoek doen; en al zo’n 50 gemeenten heb-
ben zich tot “schaliegasvrije zone” uitgeroepen. 
De boodschap aan minister Kamp is duidelijk: in 
de discussie over schaliegas gaat het niet zo-
zeer over het ‘hoe en wat’ maar vooral over 
“nut en noodzaak” met het oog op bestaande 
duurzame alternatieven. 
  
Juridische voetangels en klemmen 
Hamvraag en tevens grootste zorg is of minis-
ter Kamp over zijn eigen schaduw kan springen 
en het avontuur afblaast bij gebrek aan publie-
ke steun. Twijfel lijkt hier op zijn plaats. Juridi-
sche middelen om het tij te keren zijn beperkt 
want: De staat is eigenaar van delfstoffen op 

meer dan 100 meter diepte; Grondeigenaren 
moeten boringen naar schaliegas en andere 
delfstoffen op hun terrein toestaan (mijnbouw-
wet).  
Ook milieuprocedures maken weinig kans. Zo 
kan de minister gebruik maken van de Crisis- 
en Herstelwet. Door deze wet van toepassing te 
verklaren op schaliegaswinning ontneemt hij 
gemeente, provincie en waterschap de moge-
lijkheid beroep aan te tekenen. Blijft over als 
laatste mogelijkheid dat de Staten Brabant bo-
ringsvrij voor schaliegas verklaren in de provin-
ciale milieuverordening. In dat geval kan de 
provincie wél een bezwaarprocedure starten. 
Voor zover nu bekend ondernemen de Provinci-
ale Staten inderdaad stappen om Noord-
Brabant boringsvrij voor schaliegas te verkla-
ren.  
 
Naschrift 
In een brief dd. 7 november 2011 aan Burge-
meester en Wethouders Hilvarenbeek schreef 
de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek 
e.o.: …. “Een mogelijke tweede, aansluitende 
stap zou kunnen zijn dat Hilvarenbeek haar 
naam als ‘Hartveroverende Heerlyckheit’ eer 
aan doet door de status van ‘schaliegasvrije 
gemeente’ te claimen die voorrang geeft aan 
het belang van natuur, landschap, milieu, toe-
risme en veiligheid van haar inwoners.” Wij 
waren blij verrast toen we lazen in het Brabants 
Dagblad van 17 september 2013 dat het Beeks 
college een verbod op het boren gas gaat op-
nemen in het bestemmingsplan buitengebied. 

 
 
 
 

  


