de NoordoostPolder, 23 april 2014, pagina 7.

De informatiebijeenkomst bij Chez Marknesse trok een volle zaal.

De Noordoostpolder

‘Aarde niet als sinaasappel uitpersen’
Het Rijk heeft aan het Britse bedrijf Cuadrilla een opsporingsvergunning verleend om in de
Noordoostpolder proefboringen te doen. Zover moet het niet komen, vindt de gemeente.
MARKNESSE/LUTTELGEEST
De beoogde proeflocaties
liggen in de oostrand van
Noordoostpolder. De gemeente is tegen en heeft zich schaliegasvrij verklaard. ,,De
risico’s van fossiele brandstofwinning zijn steeds meer in
beeld gebracht. Er is een
transitie gaande naar een
steeds duurzamer samenleving’’, zei voorzitter en burgemeester Aucke van der Werff
tijdens de vorige week dinsdag gehouden informatiebijeenkomst. Gemeente Noordoostpolder zet in op zonneen windenergie en aardwarmte. ,,We moeten het laatste
beetje fossiele brandstof niet
als een sinaasappel uit de
aarde willen persen’’, zei Van
der Werf.

Steun bevolking

Om die boodschap uit te
dragen en minister Kamp van
Economische Zaken ertoe te
bewegen de opsporingsvergunning in te trekken, heeft
de gemeente de burgers
nodig. ,,Want de minister zet
gewoon door’’, waarschuwde
milieuwethouder Andries
Poppe. Als er schaliegas gevonden wordt tijdens een
proefboring is het tij volgens
hem niet meer te keren.
,,Laten we met elkaar een
vuist maken’’, riep Van der
Werff de toehoorders daarom
op. ,,Over de opkomst van
vanavond maakten we ons
aanvankelijk wat zorgen’’,
erkende hij. Maar het onderwerp leeft, zo bleek uit de

volle zaal en tegenargumenten kregen veel handen op
elkaar.
De wethouder waarschuwde
voor waardedaling van vastgoed, het grote aantal verkeersbewegingen dat met
schaliegaswinning gepaard
gaan en imagoschade. ,,Er
zijn landen die hun grenzen
zullen sluiten voor onze
producten.
,,Wat is het waard dat de
gemeente tegen is?’’, klonk
het vanuit de zaal. ,,De minister kan ons overrulen, antwoordde Poppe, ,,dan komt
er een rijksinpassingsbesluit
en hebben we als gemeente
niets meer in te brengen.’’ Hij
riep de burger op om actief
lobby te voeren. ,,Sta op
scherp en zie wat er gebeurt.
Het is uw omgeving, uw
woongenot en uw grond, de
plek waar u uw boterham
moet verdienen.’’

Drinkwater

Peter van der Wiel, wethouder van Boxtel, betoogde dat
de kracht van de burger niet
moet worden onderschat. In
zijn gemeente kwam de
bevolking in actie nadat een
rechter had bepaald dat een
vergunning voor proefboringen ook automatisch een
vergunning voor schaliegaswinning betekent. ,,De bevolking heeft breed van zich
laten horen met manifestaties en lobby’s in Den Haag,
met als gevolg dat de proefboringen steeds zijn opgeschort
omdat er vervolgonderzoe-

ken gedaan moeten worden.’’
Wat overigens de druk niet
van de ketel haalt.
Vragen over schadevergoedingen die vanuit de zaal kwamen, zijn volgens Van der
Wiel helemaal niet relevant:
,,Het (schaliegaswinning,
red.) moet er gewoon niet
komen. De belangen van de
drinkwaterbedrijven en
waterschappen worden door
de minister niet meegenomen’’, waarschuwde hij.
,,Onze drinkwatervoorziening is van elementair belang. Als het daar misgaat,
dan is de schade niet te vergoeden. Dan zijn de gevolgen
dramatisch voor iedereen’’.

Economisch belang

Vanuit de zaal werd gevraagd
bij de minister boven tafel te
krijgen welk belang hij erbij
heeft om de proefboringen
door te drukken.
Poppe noemde de dreigende
sluiting van de gaskraan in
Groningen en dreigende taal
van Poetin. ,,De minister

heeft haast, we zitten allemaal graag warm.’’
Albert Rodenboog, burgemeester van Loppersum uit
Groningen, had uiteengezet
welke impact de conventionele aardgaswinning op zijn
gemeente heeft. Hij had een
duidelijke boodschap aan de
minister: ,,Zorg dat je de
problemen in Groningen
eerst oplost, voordat je aan
een nieuw avontuur begint’’.
De haast van de minister
wordt volgens hem vooral
ingegeven door het economisch belang. ,,De staatssecretaris heeft gezegd: ‘Wil het
in Groningen veilig zijn, dan
mag er nog maar 30 miljard
kuub gas per jaar gewonnen
worden’. Maar de minister
heeft geld nodig voor de
schatkist.’’
30 miljard kuub gas per jaar
is niet eens toereikend voor
de binnenlandse consumptie.
Daarvoor alleen al is er 40
miljard kuub nodig.
Margé Hof

