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1

Inleiding

De laatste tijd is er enorm veel te doen om
schaliegas. Wekelijks is het onderwerp in het nieuws.
De lijst met gemeenten die zichzelf schaliegasvrij
verklaren wordt steeds groter. Een politieke afweging
in zo’n onrustveroorzakend thema heeft baat bij een
helder overzicht van feiten, onzekerheden en
zorgpunten. De Omgevingsdienst Midden-Holland
(ODMH) en de DCMR hebben notities opgesteld voor
hun gemeenten. Ook de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (hierna OZHZ) heeft voor de
gemeente Binnenmaas achtergrondinformatie
geleverd voor de politieke afweging in de raad.
OZHZ heeft deze verschillende notities in onderhavig
rapport samengevoegd om de politieke
besluitvorming van achtergrondinformatie te
voorzien. In deze rapportage wordt geen standpunt
ingenomen ten aanzien van het winnen van
schaliegas of het uitvoeren van proefboringen.
Omdat op dit moment nog niet alle gevolgen van het
winnen van schaliegas of het uitvoeren van proefboringen bekend zijn, geeft dit rapport ook inzicht in
welke relevante kennis ontbreekt. Er loopt nog onderzoek van het Ministerie van Economische
Zaken naar diverse deelaspecten en mogelijke winningsplaatsen van schaliegas. Als dit onderzoek
is afgerond, kan desgewenst een aanvullende notitie worden geschreven.

1.1

Doelgroep en reikwijdte rapportage

De complexiteit van het dossier schaliegas ligt onder andere in het feit dat de voor- en nadelen op
verschillende abstractieniveaus en binnen verschillende domeinen spelen.
De mogelijke voordelen spelen vooral in het (geo)politieke en economische domein op
(inter)nationaal niveau. Gedacht moet dan worden aan bijvoorbeeld onafhankelijkheid in
energievoorziening en leveringszekerheid van energie. In § 2.4 en 2.6 – 2.8 wordt hier verder op
ingegaan.
De mogelijke nadelen spelen daarentegen vooral in het milieuhygiënische en ruimtelijke domein op
lokaal niveau. Voorbeelden hiervan zijn de grote boven- en ondergrondse ruimteclaim van
winningslocaties, maar ook eventuele effecten op de omgevingskwaliteit door onder andere extra
transportbewegingen. Vooral in § 2.5 en 2.8 wordt nader ingegaan op de mogelijke nadelen.
Helaas kunnen op dit moment nog niet alle voor- en nadelen goed op waarde worden geschat
omdat onvoldoende informatie beschikbaar is voor de Nederlandse situatie en/of omdat de gevolgen
afhankelijk zijn van tal van andere ontwikkelingen waar niet of nauwelijks invloed op kan worden
uitgeoefend (bijvoorbeeld de internationale gasprijs of concurrentievoordelen voor bedrijven).
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In onderhavig rapport is gekeken door een lokale bril omdat de informatie bedoeld is voor
gemeenten ter ondersteuning van de politieke besluitvorming. Hierdoor is er meer aandacht voor de
effecten van mogelijke schaliegaswinning op lokale schaal. Veel mogelijk nadelige gevolgen vinden
plaats op dat lokale niveau en daardoor zijn de voordelen van een eventuele schaliegaswinning op
(inter)nationaal niveau in deze rapportage mogelijk onderbelicht.
Het accent in de rapportage ligt daarnaast tevens op de effecten voor de omgevingskwaliteit,
aangezien dat tot de kerntaken van OZHZ behoort.

1.2

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft technische achtergronden van de winning van schaliegas. Hoofdstuk 3 gaat kort
in op de rol van de verschillende overheden bij de vergunningverlening. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de gevolgen en belangen voor de regio Zuid-Holland Zuid, waarna in hoofdstuk 5 de
verbreding wordt opgezocht door een link te leggen naar de Visie op de ondergrond van Dordrecht
en de regionale ondergrondagenda’s. In hoofdstuk 6 worden argumenten genoemd om voor of
tegen schaliegas te zijn.
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2

Veel gestelde vragen over schaliegas

2.1

Wat is schaliegas

Schaliegas is aardgas dat zich bevindt in kleisteen (ook wel
schalie genoemd). Dat is een ander gesteente dan waar tot nu
toe in Nederland gas uit wordt gewonnen. Het Groningse
aardgas zit in zandsteen. Zandsteen is poreus en doorlatend
waardoor het aardgas er relatief makkelijk uit kan stromen.
In kleisteen zit het aardgas min of meer opgesloten (zie verder
§ 2.5.3). De kwaliteit van alle soorten aardgas varieert. In de
gesteenten waar schaliegas voorkomt kan op dezelfde manier
schalieolie zitten opgesloten. De onderstaande informatie over
schaliegas gaat in grote lijnen ook op voor schalieolie.

2.2

Hoe kan schaliegas gewonnen worden

2.2.1 Conventionele aardgaswinning
De tot nu toe gebruikelijke (conventionele) aardgaswinning gaat als volgt. Eerst wordt gezocht naar
het gasveld in de diepe ondergrond; eventueel met behulp van proefboringen. Na deze
exploratiefase volgt de fase van de winning. De put (of putten) wordt definitief geboord en zo
afgewerkt dat de put stabiel blijft en er geen gaslekkage vanuit de pijp naar de omgeving kan
plaatsvinden tijdens de boor- en winningsfase. Na het boren (enkele maanden) wordt de boortoren
verwijderd en blijft slechts een installatie over van maximaal 3 meter hoog. Voor conventioneel
aardgas geldt dat het gas dezelfde druk heeft als de omgeving: op 3 kilometer diepte ongeveer
300 bar. Door de porositeit en doorlatendheid van het zandsteen kan het makkelijk naar de put
stromen. Door de hoge druk komt het gas vaak vanzelf in de put naar boven. Met bovengrondse
afsluiters wordt dit gereguleerd.
Als zandsteen niet poreus genoeg is, is fracking nodig (zie § 2.2.2). Sinds de jaren ’50 is dit al bij
meer dan 200 boringen in Nederland1 toegepast (op land en op zee). Het Nederlandse
aardgasnetwerk is gebouwd op basis van onze rijkdom aan conventioneel aardgas.
2.2.2 Winning schaliegas
Schaliegas in kleigesteente zit zodanig vast in het gesteente dat het actief vrijgemaakt moet worden.
Dit vrijmaken gebeurt door onder grote druk water met zand en chemicaliën te injecteren,
waardoor het gesteente openbreekt. Deze manier van vrijmaken wordt (hydraulisch) kraken2
(Engels “hydraulic fracturing”) genoemd.

1

2

http://www.nam.nl/nl/technology-and-innovation/optimization-natural-gas/fracking.html
Andere populaire termen in omloop: ‘fraccen’, ‘fracking’, ‘fracken’, ‘frakken’.
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In de linkerfiguur
wordt beknopt
uitgelegd hoe dit
plaatsvindt. Doordat
het schaliegas zo
vast zit moeten er
meer putten per
vierkante kilometer
gasveld worden
geboord. Vandaaruit
worden horizontale
boorgangen
gemaakt. Vanuit die
boorgangen wordt
het productiewater in
het gesteente
geïnjecteerd om het
gas beschikbaar te
krijgen. De druk van
het gewonnen gas is
veel lager dan van
conventioneel gas.
De gasdruk in het Nederlandse gasnet wordt bepaald door de pompstations in het netwerk en heeft
in die zin geen relatie met de druk in de formaties waaruit het gas wordt gewonnen. Het is echter wel
lastiger om gas onder een lagere druk uit de formatie te halen, waardoor meer gas achterblijft in het
gesteente.
Door het verschil in winning tussen schaliegas en conventioneel gas zullen de kosten voor de
winning van schaliegas naar alle waarschijnlijkheid hoger uitvallen dan die van conventioneel gas.
In Europa en Nederland zijn er nog geen goede referenties over de te verwachten kostprijs of
handelsprijs. Omdat de diepe ondergrond hier een totaal andere wordingsgeschiedenis heeft dan in
de VS, waar de pakketten veel langer, breder en dikker zijn dan hier, zijn vergelijkingen met de VS
voor dit specifieke onderdeel niet adequaat. Daarnaast zal in de specifieke situatie van Zuid-Holland
Zuid (met name in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) bij de berekening van de kosten voor
winning ook rekening moeten worden gehouden met de geringe draagkracht van de aanwezige
veenbodem bij de bouw van installaties, wegen et cetera. Daardoor zullen winningslocaties
waarschijnlijk extra onderheid moeten worden.
Maar de exploratie naar en winning van schaliegas kunnen, naast de reguliere inkomsten, mogelijk
ook op andere manieren geld opleveren. Zo kan technische kennis en ervaring worden vermarkt
(zie verder § 6.4).
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2.3

Waar komt schaliegas voor in Nederland

Onder een groot deel van Nederland komt schaliegesteente voor.
Het gaat om twee soorten gesteente (zogenaamde formaties).
De figuur van TNO hiernaast toont waar de gebieden zich
bevinden. Op de kaart is te zien dat schalie onder Zuid-Holland
Zuid voorkomt (de zogenaamde Posidonia-formatie). Dit is op een
diepte van circa 1,4 tot 3 kilometer. Deze kaart geeft geen
waardering van wat economisch winbaar is. Seismisch en ander
exploratieonderzoek en proefboringen zijn nodig om dit beter in
kaart te brengen. Wel is over de Nederlandse bodem bekend dat
lagen op 1- 4 kilometer diepte door grote geologische activiteit in
meerdere stukjes en stukken zijn opgebroken. Tevens zijn de lagen
niet erg dik (30-50 meter). Schaliegas komt ook onder de Noordzee
voor. Gezien de vele boorputten die nodig zijn en het feit dat boren
op zee veel duurder is dan op land, is winning van schaliegas
onder de Noordzee economisch minder aantrekkelijk.
Er zijn in Nederland drie opsporingsvergunningen voor schaliegas
afgegeven: in Noord-Brabant (Boxtel, Haaren) en de
Noordoostpolder. Er zijn (nog) geen aanvragen voor proefboringen naar schaliegas in Zuid-Holland
Zuid. Wel zijn op dit moment een aantal vergunningen van kracht van een tweetal partijen
(Northern Petroleum Nederland BV en NAM) voor de winning en/of opsporen van conventioneel
aardgas/-olie. Daarnaast zijn een tweetal opsporingsvergunningen (onder andere door Transmark
Renewable Resources BV) voor aardwarmte (geothermie) aangevraagd die ook betrekking hebben
op een deel van de regio Zuid-Holland Zuid [12].

2.4

Hoeveel schaliegas is er in Nederland?

De voorraden aan schaliegas in Nederland worden geschat op 200-500 miljard kubieke meter
aardgas. De voorraad Gronings gas was in het begin 2900 miljard kubieke meter; 70% is al
gewonnen. Nederland kent het ‘kleine-velden-beleid’ wat bedoeld is om het Gronings gas als
strategische
voorraad te sparen
voor later gebruik.
Daarnaast heeft
Nederland de
ambitie uitgesproken
om een sleutelrol te
willen spelen als
‘gasrotonde’ van
Europa; onder
andere vanwege
onze hoogwaardige
en unieke
gasinfrastructuur.
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Bron: AD, 30 mei 2012

Nederland gebruikt per jaar rond de 50 miljard kubieke meter aardgas. Door afnemende
jaarproductie bij afnemende voorraad zal Nederland vanaf circa 2025 zijn aangewezen op
gasimporten vanuit andere landen of op alternatieve vormen van energieopwekking [12].
Schaliegas kan dat naar verwachting enkele jaren opschuiven. Er zijn geluiden dat er tot wel enkele
miljarden vaten schalieolie (genoeg voor 10 jaar eigen gebruik) in de ondergrond van
Midden-Nederland aanwezig is. Hiernaar is verder nog geen onderzoek gedaan3.

2.5

Wat zijn de belangrijkste zorgen

In Europa wordt schaliegaswinning nog nauwelijks
toegepast. Bij schaliegaswinning is een aantal zaken
anders dan bij de winning van conventioneel aardgas
(zie §2.2):


Standaard kraken.



Meer putten nodig.



Meer compressie nodig.

Deze andere aanpak leidt tot maatschappelijke zorgen
vanwege de mogelijke risico’s. De vraag is echter hoe
deze risico’s op waarde moeten worden geschat.
Zoals reeds in § 1.1 al is aangegeven, spelen deze
risico’s vooral in het milieuhygiënische en ruimtelijke
domein op lokaal niveau. Voor de gemeenten en
inwoners van Zuid-Holland Zuid komen deze
onderwerpen dan ook dichterbij huis dan de mogelijke
voordelen op (inter)nationaal niveau. Daarom is ervoor
gekozen expliciet aandacht te besteden aan deze

3

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft maandag 26
augustus 2013 het onderzoek gepubliceerd dat hij liet
uitvoeren naar de mogelijke risico's van boringen naar
schaliegas [11]. De belangrijkste uitkomsten op een rij:
‐ Het totale veiligheidsrisico per boorlocatie is naar verwachting
groter dan bij conventionele gaswinning door de grotere
hoeveelheid putten.
‐ Er kunnen aardbevingen ontstaan tot een kracht van 3 op de
schaal van Richter.
‐ Bij schaliegaswinning is geen kans op bodemdaling.
‐ Het risico op grond‐ en drinkwatervervuiling is beheersbaar
omdat het schaliegas op grote diepte zit, er hoge eisen zijn
voor de kwaliteit van de boorput en er toezicht is.
‐ Het risico op vervuiling van bodem, ondiep grondwater en
oppervlaktewater wordt in Nederland tot een minimum
beperkt. Door minder schadelijke hulpstoffen te gebruiken kan
het effect van eventuele vervuiling worden voorkomen.
‐ Het belangrijkste effect op de omgeving is dat winning van
schaliegas meer ruimte inneemt dan conventionele gaswinning.
Er zijn per boorlocatie meer industriële activiteiten. De hinder
(licht en geluid) die dit oplevert is afhankelijk van lokale
omstandigheden. Nader onderzoek op de locatie is nodig.
‐ De gevolgen van schaliegaswinning zijn voor het klimaat
vergelijkbaar of iets groter dan conventionele gaswinning. Door
de intensievere logistiek en langer boren vindt er meer CO2‐
uitstoot plaats.
Bron: De Volkskrant

Uitspraak van hoogleraar productiegeologie van de TU, Stephen Luthi, op een bijeenkomst van de KNAW op 12-06-2013. Bron: Reformatorisch
Dagblad 13 juni 2013
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mogelijke zorgen en in onderhavige paragraaf worden ze daarom één voor één besproken.
In opdracht van de minister van Economische Zaken (EZ) is een algemene literatuurstudie gedaan
naar de veiligheid en de milieuaspecten van de winning van schaliegas (zie kader) [11].
Na maatschappelijke onrust is besloten tot vervolgonderzoek. Er is een verbod op activiteiten rond
de opsporing totdat het vervolgonderzoek af is (medio 2015).
2.5.1 Grote water- en zandbehoefte
Het standaard kraken betekent dat er grote hoeveelheden zoet water, zand en chemicaliën in het
gesteente worden gepompt en er weer uit. Het water wordt meestal uit de omgeving van de
boorputten betrokken. De benodigde hoeveelheid water is van veel factoren afhankelijk en is naar
schatting 10.000 tot 20.000 m3 per boorput. In het “Brabantse scenario” (Boxtel, Haaren) zou het in
totaal gaan om 2,65 miljoen m3. Om een idee te geven: dit is 4% van de jaarlijkse
industriewaterlevering van Brabant Water4. De grote hoeveelheid water kan grote invloed op de
waterkwantiteit hebben, en dus op natuur en landbouw in de omgeving. Als het water van elders
wordt aangevoerd vraagt dit extra leidingen of transportbewegingen, met de daaraan verbonden
milieueffecten. Een zelfde soort effecten kunnen ontstaan door het zandgebruik. Hergebruik van
zowel zand als water is maar gedeeltelijk mogelijk en vraagt complexe zuivering. De benodigde
hoeveelheden productiewater zouden bovendien in de regio Zuid-Holland Zuid (met name in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) kunnen zorgen voor een versnelde ontwatering van veen (klink)
indien hiervoor grondwater wordt gebruikt. Voor productiewater kan echter ook oppervlaktewater
worden gebruikt. Dat heeft naar verwachting veel minder impact op bovengenoemde ontwatering
dan het gebruik van grondwater.
2.5.2 Water- en bodemverontreiniging
De chemicaliën5 die bij kraken worden gebruikt kunnen velen zijn, met verschillende toxiciteit.
Cuadrilla, het bedrijf dat in Boxtel wil gaan boren, zegt maximaal twee chemicaliën te gaan
gebruiken6: polyacrylamide (een soort gel om het zand in de haarscheurtjes te krijgen en de
haarscheurtjes open te houden) en een bacteriedodende stof (glutaaraldehyde) met een korte
levensduur (biologisch afbreekbaar).

4

Rapport Witteveen+Bos [11]. Onderzoeksvragen B.1.1.1 en verder gaan uitgebreid in op het watergebruik, de herkomst en kwaliteit van het

5

Zie bijvoorbeeld de website in de VS waar gegevens over schaliegaswinning openbaar worden gemaakt: www.fracfocus.org. Daar worden tientallen

benodigde water en de impact van het watergebruik.

stoffen genoemd die veel gebruikt worden.
6

Zie http://www.cuadrillaresources.nl/boren-naar-schaliegas/proefboren/fracken/. Als het water bacterievrij is, is het biocide niet nodig.
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De Europese Unie beschikt over regelgeving omtrent de toepassing van tal van chemicaliën of een
eventueel verbod daarop (REACH regelgeving).
Het productiewater (dat wat terugkomt uit de put) kan naast water, zand en de gebruikte chemicaliën
ook stoffen uit de diepe ondergrond bevatten die bij het kraken opgelost zijn in het water. Dit zouden
zware metalen, radioactief materiaal of andere toxische chemicaliën kunnen zijn, of de in het
gesteente voorkomende olie. Ook zal dit water opgenomen gas (methaan) bevatten.
Voor hergebruik of terugbrengen in het milieu moet het terugkomende water worden gezuiverd.
Bij toxische en gevaarlijke stoffen vraagt deze zuivering extra zorgvuldigheid. De bij zuivering
vrijkomende toxische stoffen moeten zorgvuldig en veilig worden afgevoerd, opgeslagen en/of
verder bewerkt. Verwijderen van methaan of olie uit dit water vraagt het gebruik van weer andere
chemicaliën. Risico’s (bijvoorbeeld bij onzorgvuldige aanleg van putten of foutieve handelingen bij
winning) zijn:



Lozing van terugkomend productiewater op het land of in het water in de omgeving.
Lekken van de put, waardoor het productiewater zich kan vermengen met grondwater
(wat vervuiling van het grondwater tot gevolg heeft).



Onvoldoende zuiveringscapaciteit of onzorgvuldige zuivering.



Ontsnappen van methaan naar de atmosfeer.



Ontsnappen van H2S en CO2 naar de atmosfeer.

Deze risico’s nemen toe met het aantal boorputten, maar daartegenover staat dat er inmiddels veel
technische kennis en ervaring is om deze risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Het Staatstoezicht
op de Mijnen (SodM) houdt in Nederland toezicht op de veiligheidsaspecten en financiële risico’s.
Elke boorput laat tevens restanten achter doordat de gebruikte materialen (beton, metaal) na sluiten
van de put niet meer geheel uit de bodem gehaald kunnen worden. Dit kan in toekomst problemen
veroorzaken met ander bodemgebruik, met name in de ondiepere bodemlagen.
2.5.3 Aardbevingen en bodemdaling
Bij kraken wordt het gesteente in de diepe ondergrond gebroken. Daarbij wordt water in de
ondergrond geïnjecteerd en dat kan de druk op breuken in de buurt verhogen, met aardbevingen tot
gevolg. De meeste studies geven aan dat de aardbevingen van geringe grootte zullen zijn (minder
dan 3 op de schaal van Richter) en dat de effecten minder zullen zijn dan bij gaswinning zoals in

Groningen. Bij schaliegaswinning kan men namelijk het gesteente met dezelfde druk achterlaten als
men het aangetroffen heeft door na de onttrekking van het gas water te injecteren. Wat de gevolgen
zijn wanneer men dat niet doet, dient nog nader te worden onderzocht.

Zaaknummer: 0114660 Schaliegas in Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Pagina 8 van 23

Daarbij lijkt een belangrijk gegeven dat het gesteente (schalie, Engels: “shale”) waarin schaliegas
opgesloten zit veel minder poreus is dan zandsteen (Engels: “sandstone”) waar aardolie/-gas uit
wordt gewonnen (zie kader op pagina 8). Bodemdaling kan worden veroorzaakt door compactie
(samendrukking) van gesteente. Bij schalie treedt dat echter vrijwel niet op (door het ontbreken van
grote, aaneengesloten poriën die bij de winning van gas of olie gesloten worden door het wegvallen
van de hydraulische druk), waardoor het risico op bodemdaling nihil is7. Het injecteren van water
doet daarentegen wel een extra beroep op de watervoorraden ter plaatse en kan in specifieke
gevallen zorgen voor een versnelde ontwatering van veen (klink) indien grondwater wordt ingezet.
2.5.4 Ontsnappend gas
De door het kraken veroorzaakte breuken in het kleigesteente kunnen tot het gesteente erboven
lopen. Dit kan als effect hebben dat het gas niet naar de put stroomt maar naar het bovenliggende
gesteente en verder naar boven totdat er een ondoordringbare laag komt. In het uiterste geval kan
er aardgas naar het grondwater lekken of zelfs naar het maaiveld. Gezien de grote diepte van het
schaliegas in Zuid-Holland Zuid (1400 meter en dieper) en de dikte van bovenliggende lagen
(>700 meter gesteente), waar boven pas de watervoerende pakketten liggen, wordt de kans hierop
zeer klein geacht.
In seismische profielen in de Noordzee en andere locaties is echter aangetoond dat gas op grote
schaal kan lekken uit gasreservoirs door een effect dat “venting” heet [13]. Dit effect treedt met
name op in ongeconsolideerde laagpakketten. Dat zijn sedimenten, die nog niet zijn verhard door
cementatie8. Van de ondergrond van de regio Zuid-Holland Zuid is bekend dat zeker de bovenste
800 meter van het laagpakket uit ongeconsolideerde sedimenten bestaat, die mogelijk gevoelig zijn
voor dit effect. Het toepassen van fracking, waarbij scheuren worden opgewekt en gereactiveerd in
het geconsolideerde, diepere gesteentepakket, zou dit “venting” effect (het ontsnappen van methaan
naar de oppervlakte) in het bovenste gedeelte van de ondergrond kunnen triggeren of bespoedigen.
2.5.5 Landschappelijke belasting
Per winningslocatie zijn veel meer
boorputten nodig (5 – 10). Eén locatie kan in
afmetingen variëren van 50 bij 100 meter tot
150 bij 150 meter (1 à 3 voetbalvelden).
Een locatie heeft hiermee een relatief groot
bovengronds ruimtebeslag. In een
dichtbevolkt gebied als Nederland is dat een
aandachtspunt.
Meer boorlocaties en meer putten geven ook
meer wegen en transportbewegingen,
meer bouwactiviteiten, meer drukte, geluid en eventueel nachtelijke verlichting, en meer risico’s voor
natuur. Bij het toepassen van fracken zijn bovendien meer installaties en chemicaliën nodig dan bij
conventionele gaswinning, waardoor per boorput een groter ruimtebeslag nodig is. Wel is het zo,
dat vanuit één boorstelling tegenwoordig meerdere gestuurde boringen kunnen worden uitgevoerd,
zodat in de praktijk vanuit één boorlocatie een gebied van wel 20 km2 kan worden bediend.

7

Bron: http://switchboard.nrdc.org/blogs/bmordick/sciencefiction_why_do_we_frac.html

8

Cementatie is een proces waardoor de poriën in een sediment dichtgegroeid raken door de neerslag van bepaalde mineralen. Zoals bij
elke neerslagreactie vormen deze mineralen (bekende voorbeelden zijn calciet en kwarts) kristallen. Het gevolg is dat hierdoor de losse
deeltjes waaruit het sediment bestaat aan elkaar gekit raken en het sediment consolideert.
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Zo’n installatie zal echter wel veel langer gehandhaafd moeten blijven om al die gestuurde boringen
uit te voeren.
2.5.6 Klimaatgevolgen
Schaliegaswinning kan een negatieve bijdrage hebben op broeikasgasemissies. Het is een fossiele
brandstof, waar bij verbranding CO2 uit vrijkomt. De winning kost meer energie dan bij conventioneel
aardgas: meer verticale boringen, veel en lange horizontale boringen, voor het kraken zelf, voor het
watertransport, voor reinigen van productiewater, voor gebruik van materiaal en transportmiddelen,
en voor compressie. Daarnaast bestaat het risico van emissie van methaan naar de atmosfeer9.
Dat kan via lekkende boorputten, maar ook langs breuklijnen in het gesteente of met het
terugkerende productiewater. Hoeveel en of methaan vrijkomt is niet op voorhand te zeggen; in de
literatuurstudie van Minister Kamp [11] wordt de kans hierop nihil geacht10.
Schaliegas kan de energie-transitie remmen, doordat wordt afgezien van duurzame energieinvesteringen (lange termijn toename van wereldwijde opwarming: IEA 201211), maar het kan ook de
energie-transitie schoner maken doordat het steenkool en/of olie (gedeeltelijk) verdringt.
Bovendien bestaat er discussie of de samenleving op korte termijn al volledig afhankelijk kan zijn
van duurzame energiebronnen. Mogelijkerwijs is tijdens deze transitie een ‘back-up voorziening’
nodig voor bijvoorbeeld het opvangen van pieken in de energievraag. Schaliegas is, vergeleken met
steenkool en/of olie, dan een ‘schonere’ brandstof (zie ook § 2.8).
Ontsnappend methaangas heeft daarentegen een broeikaseffect, dat vele malen groter is dan het
effect van CO2. Hierdoor is gaswinning - indien het leidt tot het weglekken van gas - veel minder
gunstig voor het klimaat dan vroeger werd aangenomen. Uit studies in de VS blijkt dat daar wel 4%
van het gewonnen gas door lekkage ontsnapt12.

2.6

Verschillen VS en Europa

Het speciale rapport van het Europese Parlement over schaliegas en schalieolie [7] uit 2011
concludeert:
“Een onontkoombaar gevolg van de winning van
“Schaliegas zal hier geen game
changer zijn. Wij zullen nooit de lage
schaliegasprijzen bereiken die in de
VS normaal zijn. Dat is volkomen
onrealistisch.”

schaliegas is een hoge ingebruikname van
gebied omwille van boorplatforms,
parkeerplaatsen en manoeuvreerruimte voor
vrachtwagens, apparatuur, gasverwerkings- en
vervoervoorzieningen, en daarnaast nog
toegangswegen. Belangrijke mogelijke gevolgen
zijn het in de lucht uitstoten van verontreinigende

Cefic, de Europese koepelorganisatie van de chemische
industrie, waarschuwt tegen te hoge verwachtingen van

stoffen, verontreiniging van het grondwater door

schaliegas in Europa. Dat zei Cefic-voorzitter en BASF-

gas- of vloeistofstromen ten gevolge van een

topman Kurt Bock op vrijdag 4 oktober 2013

eruptie of een lek, het lekken van fracvloeistof,
en het ongecontroleerd lozen van afvalwater.

Fracvloeistoffen bevatten schadelijke stoffen en terugstroomvloeistoffen bevatten bovendien zware metalen en
radioactief materiaal van de grondstoflaag. Uit de ervaringen in de Verenigde Staten blijkt dat er veel ongelukken
plaatsvinden die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de volksgezondheid.

9

Methaan is een 21x sterker broeikasgas dan CO2

10

Onderzoeksvraag B.3.1. Emissies van methaan [11]

11

IEA, 2012 Golden rules for a golden age of gas

12

Jeff Toleffson, Nature, 7-2-2012
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Het geregistreerde aantal overtredingen op wettelijke voorschriften bedraagt ongeveer een tot twee procent van het
totale aantal boorvergunningen. Veel van deze ongelukken zijn het gevolg van onjuiste handelingen of lekkende
apparatuur. Bovendien is in de buurt van gasputten melding gemaakt van grondwaterverontreiniging door methaan,
wat in extreme gevallen leidt tot het exploderen van woongebouwen, en door kaliumchloride, wat leidt tot verzilting van
het drinkwater. De gevolgen nemen toe naarmate schalieformaties worden ontwikkeld met een toenemende
putdichtheid van tot wel zes boorplatforms per vierkante kilometer.”13
Hoewel al langer gebruikt, wordt in de VS de techniek van hydraulisch kraken pas sinds een jaar of
tien op grote schaal toegepast. In de VS blijken er in de praktijk een aantal zaken mis te zijn gegaan,
waaruit lering wordt getrokken voor een professionelere
winning. De uitgangssituatie in de VS is echter niet op alle
punten goed te vergelijken met Europa, omdat de situatie hier
anders is. De diepe ondergrond in Europa is bijvoorbeeld geen
privaat maar publiek bezit, zodat ander soort regelgeving en
beheer geldt. De ondergrond is anders (zie § 2.2 en 2.3),
wat de manier van winning verandert en de economische
winbaarheid hier mogelijk verlaagt. En Europa is, op de
plekken waar schaliegas aanwezig is, veel dichter bevolkt dan
de VS. Naar verwachting zal daardoor de verkoopprijs in de
VS vele malen lager zijn dan hier. Dit komt deels door
goedkopere wintechnieken en deels omdat de prijs in de VS
kunstmatig laag wordt gehouden. Dure, schade-beperkende

Topman Peter Voser heeft spijt van de
investeringen van Shell in de grootschalige
zoektocht naar schaliegas in de Verenigde
Staten. Dat heeft de Zwitser, die over drie
maanden terugtreedt, gezegd tegen de Financial
Times. Shell heeft de afgelopen jaren voor 17
miljard euro geïnvesteerd in schaliegaswinning in
de VS, maar Voser noemt dat nu een "gok"
waarvan het nog onzeker is of die voldoende zal
opleveren.. "Het liep niet helemaal zoals
gepland", aldus Voser.
Bron: NRC, 6 oktober 2013

maatregelen werden tot nu toe namelijk niet tot nauwelijks
geëist; externe effecten niet mee berekend.
Ondertussen verschijnen publicaties over het vermijden en bestrijden van negatieve effecten.
Van de ervaringen in de VS en elders in Europa wordt veel geleerd. Dit leidt grofweg tot 2 soorten
verbeteringen: technische en met betrekking tot regelgeving met monitoring, controle en
handhaving.
Betere regelgeving en handhaving daarvan is nodig, omdat eventuele schade-beperkende
maatregelen de winning van schaliegas duurder maken en daarom mogelijk niet vrijwillig zullen
worden toegepast. Door onbekendheid met de materie wordt verwacht dat het bereiken van een
veiliger en secuurder winningstechniek deels via praktijkervaring zal moeten worden verkregen.

2.7

Wat zijn de gevolgen van grootschalig wereldwijd gebruik van
schaliegas?

Omdat schaliegas op andere plaatsen voorkomt dan conventioneel gas en olie heeft winning
wereldwijd naar verwachting (grote) geopolitieke gevolgen. De binnenlandse schaliegaswinning
zorgt ervoor dat de VS de grootste producent van olie en gas is geworden (zie grafiek op pagina
12)14. Daardoor is de VS niet meer afhankelijk van buitenlands gas; met alle geopolitieke gevolgen
van dien. Daarnaast zorgt de grote beschikbaarheid van schaliegas op de binnenlandse markt in de
VS voor een lage aardgasprijs daar. Dit heeft nu al consequenties voor Nederland: een lage
kolenprijs, een veranderde gasmarkt en gunstige vestigingsvoorwaarden voor de chemie in de VS.

13

Zie literatuurlijst, nr. 7, p. 11.

14

Bron: © EIA. ontwikkeling energieproductie VS, Rusland en Saudie -Arabië sinds 2008
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In § 2.5.6 is ingegaan op het effect van schaliegas op klimaatverandering en de gewenste transitie
naar een duurzame energievoorziening.

2.8

Wat is het nut en de noodzaak van schaliegas?

De voordelen van de winning van schaliegas liggen vooral op het gebied van het minder afhankelijk
zijn van energie-import. Op dit moment profiteert de VS daarvan in het economische, financiële en
(geo)politieke domein. Mogelijk kan dat in de toekomst ook voor Nederland gaan gelden.
Binnen deze domeinen zijn echter nog tal van andere factoren van belang die bepalen of
schaliegaswinning voordelen oplevert. Dit maakt de discussie rondom nut en noodzaak van
schaliegas erg complex, want deze factoren zijn niet altijd te voorspellen of beïnvloeden.
Schaliegas kan bijvoorbeeld het gebruik van kolen (tijdelijk) verdringen met als gevolg een lagere
CO2-uitstoot, evenals een vermindering van andere milieuschadelijke stoffen. Er zijn echter ook
zorgen over de gevolgen van ontsnappend gas bij (schalie)gaswinning (zie § 2.5.4 en 2.5.6).
Voor Nederland kan de periode dat de Rijksoverheid baten krijgt uit aardgaswinning worden
verlengd. Nadeel zou echter kunnen zijn dat het tijdperk van fossiele brandstoffen daardoor wordt
verlengd, waardoor de angst bestaat dat te laat zal worden ingegrepen om de gevolgen van het
versterkte broeikaseffect beperkt te houden. Het is daarbij onzeker of Nederland op korte termijn wel
volledig op duurzame energiebronnen kan vertrouwen. Mogelijk is voor bijvoorbeeld het opvangen
van pieken in de energievraag nog langere tijd een ‘back-up voorziening’ nodig in de vorm van
fossiele brandstoffen. In vergelijking met aardolie en kolen is (schalie)gas dan een ‘schonere’
energiebron.
Daarnaast leveren proefboringen naar en winning van schaliegas ook nieuwe informatie over onze
ondergrond die kan worden (her)gebruikt bij het ontwikkelen van duurzame energiebronnen zoals
geothermie / aardwarmte.
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3

De rol van de overheden in Nederland

Schaliegaswinning is een mijnbouwactiviteit.
De minister van Economische Zaken (EZ) is het
bevoegd gezag voor mijnbouwactiviteiten. Dat is

Seismisch

Exploratie, o.a. nodig:

onderzoek

geregeld in de Mijnbouwwet voor zover deze

Opsporings

Omgevings

delfstoffen op een diepte van meer dan 100 meter

vergunning

vergunning

beneden het oppervlakte van de aardbodem aanwezig

Proefboring

zijn. Voor een mijnbouwactiviteit zijn daarnaast

MER

meerdere besluiten en vergunningen nodig die
normaliter niet door EZ worden afgegeven, zoals de
omgevingsvergunning voor bouwen, de aanpassing

Inrichten

bestemmingsplan (beide gemeente) en vergunningen

installatie

Exploitatie o.a. nodig:
Winnings

Omgevings

vergunning

vergunning

en ontheffingen ten aanzien van natuurwetgeving
(provincie). Ook is de winning MER-plichtig.
Winning

MER

Normaal gesproken is de gemeente het
bestuursorgaan dat een omgevingsvergunning voor
milieuactiviteiten kan verlenen, maar daarop bestaan uitzonderingen. (Proef)boringen naar
schaliegas vallen onder (tijdelijke) mijnbouwactiviteiten en daarvoor is de minister van EZ dus
bevoegd gezag; ook voor wat betreft de omgevingsvergunning. In specifieke gevallen kan het
mogelijk zijn dat de gemeente wel bevoegd gezag blijft om de omgevingsvergunning te beoordelen
voor andere activiteiten dan het oprichten en in werking hebben van een mijnbouwactiviteit;
bijvoorbeeld het aanleggen van wegen.
Gaswinning en gasopslag zijn activiteiten die van nationaal belang zijn volgens de wetgever en
daardoor onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen. De RCR biedt de Rijksoverheid de
mogelijkheid om bij deze zaken de besluitvorming te coördineren en andere bestuursorganen te
laten instemmen aan het vlot verlenen van de complete verzameling vergunningen.
Daardoor kunnen projecten sneller worden gerealiseerd. De Rijkscoördinatieregeling is onderdeel
van de Wet ruimtelijke ordening, paragraaf 3.6.3. Burgers kunnen, net als bij een procedure bij de
gemeente, zienswijzen indienen en beroep aantekenen.
Door de Crisis- en herstelwet is de rol van de andere
bestuursorganen nog verder ingeperkt. Provincies en
gemeentes hebben daarmee weinig juridische
mogelijkheden om over schaliegaswinning een eigen
visie ten uitvoer te brengen. De minister kan namelijk
besluiten om ook de (onderdelen van)
omgevingsvergunningen waarvoor gemeenten aan de
lat staan toch zelf te behandelen. Mocht hierbij
moeten worden afgeweken van het bestemmingsplan
dan is wel een verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) van de gemeenteraad vereist. Ook deze
verklaring kan eventueel vanwege het nationale belang
van schaliegaswinning worden gepasseerd doordat de
minister bijvoorbeeld zelf een inpassingsplan vaststelt
dat het bestemmingsplan opzij zet.
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Gemeenten en provincies kunnen besluiten de rijksoverheid te overtuigen of onder druk te zetten
hun grondgebied van schaliegaswinning te vrijwaren. Hierbij is politieke lobby de meest voor de
handliggende weg. Dit kan ondersteund en gevoed worden door de maatschappelijke aandacht.
Voordat het kabinet een besluit neemt, laat zij nu eerst opnieuw onderzoek doen. Dit onderzoek gaat
onder andere over de beste locaties voor proefboringen en bovengrondse effecten. Voor het
onderzoek is bijna het hele gebied aangewezen waaronder de relevante formaties liggen.
Dit betekent dat het waarschijnlijk nog jaren kan duren voordat er eventueel geboord gaat worden.
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4

Gevolgen en belangen voor de regio Zuid-Holland Zuid

Bij het benoemen van de gevolgen en het belang voor de regio Zuid-Holland Zuid wordt onderscheid
gemaakt in:


Indirecte gevolgen vanwege nationale effecten.



Directe, lokale gevolgen.

4.1

Indirecte gevolgen

De belangrijkste korte termijn-effecten van de huidige praktijk van schaliegaswinning in de VS zijn
dat de kolenprijs is gedaald; dat er meer kolen uit de VS naar Europa komen; en dat de lage gasprijs
in de VS ervoor zorgt dat het vestigingsklimaat voor gas-intensieve industrieën in de VS op dit
moment gunstiger is dan in Europa.

VS is dankzij schaliegas de nieuwe energie supermacht
Door gebruik van nieuwe technologieën - vooral schaliegaswinning - is de Verenigde Staten in korte tijd 's
werelds topproducent van olie- en aardgas geworden. Dat stelt de Energie Information Administration
(EIA) in nieuw rapport.
Het energieagentschap EIA stelt dat de VS dit jaar 's werelds topproducent van aardolie, gas en
koolwaterstoffen zal zijn. Het land zal daarmee Rusland en Saoedi-Arabië voorbij zijn gestreefd als
energieproducent. Schaliegas heeft in de VS een razendsnelle groei doorgemaakt.
Energierevolutie
Toch zullen de VS Rusland en SA [Saudi-Arabië] niet snel van de troon stoten. Want niet elke
koolwaterstof zoals de VS produceert heeft dezelfde hoeveelheid aardgas als Saudi-Arabië in termen van
de BTU energie die brandstoffen kunnen produceren. Bovendien kan Saudi-Arabië die aardolie en olie
produceert voor een prijs van $ 100 per vat verhandelen over de hele wereld, terwijl het Amerikaanse gas
niet gemakkelijk kan worden geëxporteerd en dus vooral gebruikt wordt voor de binnenlandse
energieconsumptie.
Maar volgens de EIA is het verbazingwekkend hoe groot Amerika's energie-revolutie is. De belangrijkste
drijvende kracht achter de stijging van natuurlijke koolwaterstof is natuurlijk de hoge energieprijs,
waardoor het voor energiebedrijven financieel kansrijk werd om te gaan boren naar olie- en gasbronnen in
schalierotsen.
Bron: de Verdieping (Trouw), 6 oktober 2013

De verdere gevolgen zijn nog niet zo duidelijk. Het zou kunnen dat de aardgasprijs op (korte) termijn
lager zal worden. WKK15 (veel gebruikt in de glastuinbouw) staat op dit moment onder druk door de
hoge prijs die voor aardgas moet worden betaald, de lage kolenprijs en de lage elektriciteitsprijs
(mede door het grote aanbod aan hernieuwbare elektriciteit uit Duitsland). Een lage gasprijs zou die
situatie weer kunnen veranderen. Vanuit het Rijk wordt schaliegaswinning op eigen bodem
interessant gevonden als mogelijke positieve bijdrage voor de financiële situatie (voortgang
aardgasbaten) en de economie. Beide zijn voor Zuid-Holland Zuid van belang (de regio is gebaat bij
een gezonde economie). Nederland beschikt daarnaast over een hoogwaardige gasinfrastructuur.
Schaliegas kan die infrastructuur nog langer benutten.

15

WKK staat voor Warmte- Krachtkoppeling en is de gecombineerde opwekking in één proces, op basis van een brandstof, van warmte en
elektriciteit (of mechanische energie), waarbij ook de warmte nuttig wordt gebruikt.
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Op de langere termijn is de invloed op de wereldwijde klimaatverandering voor de regio van belang.
De regio ligt laag ten opzichte van de zeespiegel en is omringd door rivieren en dijken. Neerslag- en
hittepieken kunnen in de regio grote gevolgen hebben. Daarnaast is ook de rol van schaliegas in de
transitie naar duurzame energiebronnen nog onduidelijk. Deze kan namelijk zowel positief als
negatief worden uitgelegd (zie verder § 2.5.6 en 2.8).
De mogelijke (geo)politieke voordelen van schaliegaswinning (zie § 6.2) op het gebied van
onafhankelijkheid en leveringszekerheid spelen vooral op nationaal niveau, maar zullen ook op
allerlei manieren hun doorwerking hebben op de regio Zuid-Holland Zuid. Omdat hierbij echter nog
tal van andere factoren een rol spelen, zijn de concrete gevolgen moeilijk te voorspellen.

4.2

Directe, lokale gevolgen

Op lokaal niveau kunnen bij schaliegaswinning de volgende effecten optreden (zie ook § 2.5):


Aardbevingen.



Vervuiling van bodem en grondwater op de winningslocatie.



Aantasting grond- en drinkwater door ontsnapping van methaan en fracvloeistof.



Onttrekking van grote hoeveelheden water met invloed op grondwaterstanden en het grensvlak
van zoet en brak water in de ondergrond.



Invloed op de directe omgeving van de locatie ten aanzien van geluid, licht, zicht en
transportbewegingen.



Boven- en ondergrondse ruimteclaim.



Aantasting cultuurhistorische aspecten landschap (zie onderstaande kaart).

Overzicht cultuurhistorische aspecten Zuid-Holland Zuid, Cultuurhistorische Atlas, provincie Zuid-Holland.

In Zuid-Holland Zuid liggen verschillende grondwaterbeschermingsgebieden ten behoeve van
drinkwaterwinning (zie kaart op pagina 17). In deze gebieden is het vanuit de Provinciale
Milieuverordening verboden om boringen uit te voeren. Ook de Kaderrichtlijn Water (KRW)
beschermt16 deze gebieden.

16

[11], Witteveen+Bos, Bijlagenrapport, onderzoeksvraag B.2.9, ref. GV1106-1/kleb2/204, pag. 5
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Overzicht grondwaterbeschermingsgebieden Zuid-Holland Zuid, provincie Zuid-Holland.

Schaliegaswinning legt niet alleen bovengronds een claim op de ruimte, maar ook ondergronds.
Omdat er niet alleen verticaal geboord wordt, maar ook horizontaal, kan onderlinge beïnvloeding
plaatsvinden met ander ondergronds ruimtegebruik. Bijvoorbeeld met geothermie / aardwarmte,
een duurzame energiebron waarvoor ook in Zuid-Holland Zuid potentie is (zie onderstaande kaart).
Een actieve put ten behoeve van geothermie heeft een beschermingszone van 500 meter,
gemeten vanaf de buitenzijde van de installatie.
Waar schaliegas wordt gewonnen wordt de toepassing van geothermie moeilijker,
maar daartegenover staat dat (proef)boringen naar schaliegas tevens veel informatie over de
ondergrond kunnen opleveren die ook nuttig is voor geothermie / aardwarmte. Mogelijk kan na
afronding van een winning naar schaliegas de productielocatie worden omgebouwd naar een
winlocatie voor geothermie / aardwarmte. Er is echter nog veel meer onderzoek nodig om te bepalen
of dit technisch uitvoerbaar en economisch rendabel is. Daarnaast is aanvullend onderzoek nodig
om te bepalen welke aardlagen in Zuid-Holland Zuid het meest rendabel zijn voor de winning van
aardwarmte en of hierbij wederzijdse beïnvloeding met schaliegaswinning aan de orde is.
Overzicht potentie winning geothermie Zuid-Holland Zuid, TNO (VRODO).
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5

Schaliegas en regionale ondergrondagenda’s

Naast het winnen van schaliegas spelen nog tal van andere thema’s in de ondergrond/bodem een
belangrijke rol. De ondergrond/bodem biedt letterlijk een basis voor bouwwerken, afvalcontainers,
glasbakken, kabels en leidingen en opslag van stoffen. Daarnaast levert de ondergrond/bodem de
maatschappij tal van producten: voedselgewassen, (drink)water en energie. Informatie over de
geschiedenis van een plek komt ook uit de ondergrond/bodem. Deze bevat namelijk een schat aan
archeologische en natuurhistorische informatie en het maakt een gebied tot wat het is. Tot slot is de
ondergrond/bodem er zelf ook nog als een complex natuurlijk systeem vol kwetsbaar en dienstbaar
leven wat zorgt voor de zuivering van water en de vruchtbaarheid van de grond.

5.1

Regionale ondergrondagenda’s

De gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn inmiddels binnen het Programma Ondergrond samen met
andere samenwerkingsverbanden (SOHW17, samenwerkingsverband AlblasserwaardVijfheerenlanden en Bureau Drechtsteden) en OZHZ bezig met het opstellen van regionale
ondergrondagenda’s. Daarin wordt op integrale en gestructureerde wijze een begin gemaakt met het
inventariseren en afwegen van gemeentelijke (en regionale) belangen in de ondergrond. Daarbij ligt
de nadruk niet op één individueel thema (zoals schaliegas), maar juist op de samenhang en
onderlinge raakvlakken van alle verschillende thema’s in de ondergrond zoals hierboven is
geschetst.

5.2

Visie op de ondergrond van Dordrecht

De gemeente Dordrecht loopt hierin (landelijk) voorop. In 2012 is al via een inspiratieboek [14]
gezocht naar een integrale afweging van de gemeentelijke belangen in de ondergrond. Vanuit de
gemeente is inmiddels een visie op de ondergrond van Dordrecht [15] opgesteld met als motto:
‘denken zonder maaiveld’. Deze ondergrondvisie is het puzzelstuk dat tot nog toe ontbrak in het
ruimtelijk denken over Dordrecht. De boven- en ondergrondse ruimte wordt erin als één geheel
gezien. Dat betekent dus dat de bovengrondse en ondergrondse functies in samenhang met elkaar
en in relatie tot de natuurlijke eigenschappen en functies van de ondergrond worden beschouwd.
Dat moet uiteindelijk leiden tot een driedimensionale inrichting van Dordrecht.
Epiloog
“Als belanghebbenden van onze bodem is het essentieel dat we een gezamenlijk beeld hebben van hoe we op
de lange termijn met onze bodem willen omgaan. De ondergrond zit bomvol. Niet alleen met bodemleven of
bodemschatten, maar juist met verwachtingen die we van alle kanten van onze bodem hebben. We willen er
ons voedsel aan onttrekken. We willen onze huizen ermee verwarmen (bodemenergie). We halen ons schone
drinkwater uit de bodem. We bouwen erin, we leggen de bovenste lagen vol met kabels en leidingen en we
halen onze fossiele brandstoffen uit de bodem. De bodem moet bijdragen aan het oplossen van ons
voedselvraagstuk, klimaatvraagstuk, energievraagstuk etc. We gebruiken onze bodem en de claims worden
steeds groter. En dat allemaal zonder duidelijke visie over de mate waarin we deze claims op de bodem
uitoefenen en wat we de bodem ervoor teruggeven. Dan is het niet zo vreemd dat we met de hakken in het
zand gaan staan als er een nieuwe claim komt waarvan we niet meteen de nut en noodzaak zien. Nu is het
schaliegas, maar nog niet zo lang geleden betrof het de gasrotonde in Bergen en daarvoor de ondergrondse
opslag van CO2 in Barendrecht. Volgend jaar staat er misschien wel weer een nieuw fenomeen voor de deur.
Maar wat willen we nu echt met de grond onder onze voeten?” column Josja Vervaart
Bron: Bodemnieuws.nl, d.d. 3 oktober 2013

17

SOHW = Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard

Zaaknummer: 0114660 Schaliegas in Zuid-Holland Zuid
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Pagina 18 van 23

6

Argumenten voor en tegen schaliegas in Zuid-Holland
Zuid

6.1

Algemeen

In de hoofdstukken hiervoor zijn veel argumenten de revue gepasseerd,
in dit laatste hoofdstuk is een en ander naast elkaar gezet als hulpmiddel
bij de politieke afweging. Hiervoor wordt eveneens verwezen naar de
argumentenkaart die TNO over schaliegas heeft opgesteld. Hiernaast is
een uitsnede afgebeeld, de volledige kaart is opgenomen in de bijlage.
Het gaat niet alleen om energie, milieu en veiligheid, maar ook om
economische en (geo)politieke aspecten. Emoties lijken eveneens een
grote rol te spelen. Uiteindelijk gaat het om politieke keuzen over welke
van de voor- of nadelen zwaarder wegen.

6.2

Voordelen

De belangrijkste voordelen van de winning van schaliegas bevinden zich
op het (geo)politieke en economische vlak. Deze voordelen spelen vooral
op (inter)nationaal niveau. Het betreft dan de voorzieningszekerheid,
het niet afhankelijk zijn van energie-import en een financiële input voor
het rijk. Het kan zorgen voor een economische boost door een lagere
gasprijs in Nederland/Europa en een concurrentievoordeel voor
bedrijven18.
Schaliegas kan het gebruik van kolen verdringen met als gevolg een
lagere CO2-uitstoot. Mogelijkerwijs kan schaliegas daardoor zelfs een
positieve bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame energie. Het is onzeker of Nederland op
korte termijn wel volledig op duurzame energiebronnen kan vertrouwen. Mogelijk is voor
bijvoorbeeld het opvangen van pieken in de energievraag nog langere tijd een ‘back-up voorziening’
nodig in de vorm van fossiele brandstoffen. In vergelijking met aardolie en kolen is (schalie)gas dan
een ‘schonere’ energiebron.
Daarnaast leveren proefboringen naar en winning van schaliegas ook nieuwe informatie over onze
ondergrond die kan worden (her)gebruikt bij het ontwikkelen van duurzame energiebronnen zoals
geothermie / aardwarmte.
Op lokaal niveau kan de winning van schaliegas ook tot voordeel hebben dat in Zuid-Holland Zuid
de lokale werkgelegenheid zou kunnen toe nemen. Voor bedrijven die toeleverancier zijn van
materialen of technische knowhow zou het interessant kunnen zijn zich nabij de winningslocatie te
vestigen.
Daarnaast kunnen er lokale voordelen ontstaan wanneer bij schaliegaswinning met de
initiatiefnemer overeenstemming bereikt kan worden om een deel van de financiële baten terug te
laten vloeien naar de gemeente of lokale gemeenschap. Cuadrilla Resources BV heeft aangegeven
hier niet onwelwillend tegenover te staan (zie kader op pagina 22).

18

Het concurrentievoordeel is recentelijk betwijfeld door onderzoekers van de Duitse investeringsbank KfW http://www.petrochem.nl/“schaliegas-leidtniet-tot-concurrentievoordeel.129551.lynkx
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Cuadrilla: schade door fracken schaliegas uitgesloten
Wel kans op kleine aardbevingen, maar zonder gevolgen
"Wij sluiten op basis van seismische evaluaties uit dat boringen tot enige schade leiden.” Dat verklaarde
Frank de Boer, directeur van gasbedrijf Cuadrilla Resources, vandaag tegen BNR over de schade die
aardbevingen kunnen veroorzaken bij proefboringen naar schaliegas. Lichte aardbevingen behoren tot de
mogelijkheden, maar blijven ‘gegarandeerd zonder gevolgen’.
De Boer zegt in het gesprek met BNR: “Er kunnen kleine bevingen ontstaan, maar er vindt in de ondergrond
van alles en nog wat plaats. Dat kun je voorkomen door te monitoren en beheersen." Volgens De Boer is dit
besef ook doorgedrongen bij investeerders, die ondanks het uitstel enthousiast blijven. "Als het de moeite en
geld niet waard is, dan zijn er geen investeerders voor te vinden."
Compensatie
De Cuadrilla-directeur heeft daarom goede moed dat er alsnog proefboringen komen. Tegen het
nieuwsradiostation zegt hij namelijk een meerderheid achter boringen te krijgen. Zijn instrumenten: goede
uitleg en – als het nodig is – compensatie.
“Desnoods mag er wat tegenover staan. Wij zijn bereid om een deel van de opbrengsten beschikbaar te
stellen voor de regionale omgeving. Wij hebben dat in Engeland gedaan: 1 procent van de revenuen gingen
naar de mensen uit de regio."
Miljarden
Het Britse Cuadrilla heeft vergunningen om proefboringen uit te voeren in Boxtel, Haaren en
Noordoostpolder. Oorspronkelijk bleek uit onderzoek dat dit veilig kon gebeuren, maar dit kon de betrokken
gemeenten, provincies, hoogleraren en politici niet overtuigen.
In reactie daarop besloot verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economische Zaken) eerst aanvullend
onderzoek uit te laten voeren. Ook dat leverde niet enkel enthousiaste reacties op, want volgens
deskundigen kost dit de overheid miljarden aan inkomsten
Bron: BNR, 1 oktober 2013

6.3

Nadelen

Nadelen van de winning van schaliegas bevinden zich op het milieuhygiënische en ruimtelijke vlak
en spelen vooral op lokaal niveau. Een groot nadeel is dat schaliegas een zekere bovengrondse,
maar vooral ondergrondse, ruimteclaim kent. Daardoor kan het dus allerlei andere
ondergrondthema’s, zoals geothermie / aardwarmte, in de weg zitten. Om een goede integrale
belangenafweging te kunnen maken, wordt op dit moment gewerkt aan regionale
ondergrondagenda’s (zie hoofdstuk 5).
Daarnaast heeft schaliegas een aantal andere lokale nadelen (zie § 2.5). Om die effecten
beheersbaar te houden en risico’s te beperken bestaat in Nederland wet- en regelgeving.
Eventuele noodzakelijke aanpassingen daarvan (Mijnbouwwet uit 2003 waarin schaliegas nog niet is
opgenomen) worden opgepakt. Regels zijn niet voldoende: de beschermingsmaatregelen moeten
consequent worden toegepast en zij helpen niet tegen incidenten.
Een belangrijke zorg die zowel lokaal als nationaal speelt is dat door schaliegas het tijdperk van
fossiele brandstoffen wordt verlengd, waardoor de angst bestaat dat te laat zal worden ingegrepen
om de gevolgen van het versterkte broeikaseffect beperkt te houden. Aan de andere kant zou
schaliegas, als ‘schonere’ energiebron, mogelijk een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
transitie naar duurzame energie.
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Naast technische, objectieve aspecten, speelt in de discussie het aspect van maatschappelijke
acceptatie van schaliegaswinning.
In Europa is er relatief veel
weerstand. Burgers in de
*

buurt van projecten maken
zich zorgen om de

*

achteruitgang van de eigen
woonsituatie (door vervuiling,
overlast, aardbevingen,
aantasting van het
landschap en verlies van
rust). Deze zorgen spelen op
lokaal niveau. De natuur- en

*

milieuorganisaties zijn
bezorgd over mogelijke
aantasting van
natuurwaarden, vertraging
van de energie-transitie,

^

langetermijn effecten van
mogelijke verontreiniging en
klimaatgevolgen.
Dit is zowel op lokaal als
nationaal niveau van
toepassing.
Hiernaast zijn de nadelen op lokaal niveau op het gebied van Milieu en Veiligheid uit de
argumentenkaart uitgelicht. Waar in het onderzoek van EZ ([11], zie kader in § 2.5) wordt
aangegeven dat risico’s beheersbaar of minimaal zijn, is door OZHZ bij het betreffende argument in
de opsomming een * geplaatst.
Nu proefboringen ook MER-plichtig zijn, vervalt ook het bovenste bij “Politiek” geplaatste argument
(zie hiernaast gemarkeerd met ^).

6.4

Andere overwegingen

Behalve directe en indirecte voor- en nadelen voor Zuid-Holland Zuid, zijn er overwegingen mogelijk
die bepaalde voor- en nadelen in een ander perspectief plaatsen. Onderstaand worden er hier een
aantal genoemd.


Omdat er in Nederland niet voldoende schaliegas in de bodem aanwezig is om volledig in de
behoeften te voorzien, zal het (in de toekomst) mogelijk alsnog aangevuld moeten worden met
(geïmporteerd) gas. De genoemde voordelen zijn daardoor minder groot dan bij grotere
aanwezigheid van schaliegas. Eventuele investeringen voor winning hebben een kleinere
terugwin-horizon. Eventuele schade heeft een geringere positieve tegenprestatie, maar treedt
misschien ook minder lang op.



De voorraden in Nederland zijn versnipperd en liggen deels in dichtbevolkt gebied, wat winning
lastiger en waarschijnlijk duurder maakt. De vraag is of de kosten dan nog opwegen tegen de
baten.
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Nederland kan al starten om zo een voorsprong op te bouwen in technische kennis en ervaring.
Dat kan vervolgens ook worden vermarkt en geëxporteerd naar het buitenland. Anderzijds kan
er in Nederland juist voor gekozen worden te wachten met winning tot er meer technische
kennis is met betrekking tot het winproces en het voorkomen van negatieve gevolgen.

Al met al zijn er zowel argumenten voor als tegen de winning van schaliegas. Deze argumenten
wijken voor de regio Zuid-Holland Zuid niet wezenlijk af van andere regio’s in Nederland die potentie
hebben voor schaliegaswinning. De in deze rapportage aangereikte informatie is de gemeente
behulpzaam bij het innemen van een (onderbouwd) standpunt over het winnen van schaliegas of het
uitvoeren van proefboringen. Onderstaande vragen kunnen als leidraad worden gebruikt bij de
politieke afweging over schaliegas:


In hoeverre voelt de gemeente zich verbonden met het nationale belang voor gas- en
energievoorziening in relatie tot de lokale effecten van een eventuele winning.



In hoeverre ziet de gemeente economische groei en kansen voor werkgelegenheid in de
gemeente bij winning van schaliegas.



Welk ondergronds gebruik geeft de gemeente voorrang als onderlinge beïnvloeding plaatsvindt
(zie hoofdstuk 5 over regionale ondergrondagenda’s).



In hoeverre leent de ruimtelijke ordening van de gemeente zich voor schaliegaswinning.



Ten aanzien van bovengrondse invloed: in hoeverre zijn er andere bovengrondse ruimtelijke
opgaven die de gemeente voorrang wil verlenen.
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Geraadpleegde websites:


Ministerie van Economische zaken: www.ez.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas



Energie Beheer Nederland: www.ebn.nl



Stichting schaliegasvrij Nederland: www.schaliegasvrij.nl



Nederlands Olie en gasportaal: www.nlog.nl



NOGEPA:



http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/juni/Schaliegas--op-zoek-naar-eenmening.html



http://www.zeeburgnieuws.nl/index.html



http://fibronot.nl/dossier-schaliegas/



http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRul
esReport.pdf



http://switchboard.nrdc.org/blogs/bmordick/sciencefiction_why_do_we_frac.html
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Bijlage 1: Argumentenkaart (TNO)
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