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Geachte heer Sleeking,
Schaliegas is de laatste maanden veelvuldig in het nieuws en door het hele land denken
gemeenten na over de vraag of zij zich schaliegasvrij moeten verklaren of niet. In de
Commissievergadering van uw gemeente (naar verwachting 21 januari 2014) staat het onderwerp
schaliegas samen met de Visie op de ondergrond van Dordrecht op de agenda.
Een afweging in zo’n aandachtvragend thema heeft baat bij objectieve achtergrondinformatie.
Samen met de heer R.A. Mank en de heer P. Bezemer van uw gemeente wil de Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) u hierbij graag de helpende hand bieden met bijgevoegde
rapportage. Vooraf is met uw gemeente afstemming geweest over de opbouw en inhoud van het
rapport en de combinatie met de Dordtse ondergrondvisie. Bovendien is gebruik gemaakt van
rapporten die door de omgevingsdiensten van Midden-Holland (ODMH) en Rijnmond (DCMR) zijn
opgesteld.
Aangezien uw collega’s van de overige gemeenten op dit moment de rapportage ontvangen, willen
wij ook u alvast de rapportage doen toekomen ter voorbereiding op de Commissievergadering.
Rapport schaliegas Zuid-Holland Zuid
In de rapportage vindt u een zo compleet mogelijk overzicht van feiten, onzekerheden en
zorgpunten. OZHZ heeft deze rapportage vanuit het Programma Ondergrond opgesteld om de
besluitvorming te ondersteunen. In de rapportage wordt nadrukkelijk geen standpunt ingenomen
ten aanzien van het winnen van schaliegas of het uitvoeren van proefboringen.
De mogelijke voordelen van schaliegaswinning lijken zich vooral op (inter)nationaal niveau in het
(geo)politieke en economische domein af te spelen. De mogelijke nadelen bevinden zich
daarentegen met name op lokaal niveau in het milieuhygiënische en ruimtelijke domein. Omdat de
rapportage bedoeld is ter ondersteuning van de besluitvorming in uw gemeente, is meer nadruk
gelegd op de eventuele effecten van schaliegaswinning op lokaal niveau. Het accent in de
rapportage ligt daarnaast tevens op de effecten voor de omgevingskwaliteit, aangezien dat tot de
kerntaken van de omgevingsdienst behoort.

Samenvatting
Het rapport levert achtergrondinformatie en kan daarmee worden beschouwd als naslagwerk.
Een samenvatting van het rapport is aan deze brief toegevoegd bestaande uit een enigszins
aangepaste Argumentenkaart Schaliegaswinning van TNO. Op deze kaart staat een overzicht van
de belangrijkste argumenten voor en tegen het winnen van schaliegas. Daarmee kan de afweging
op een brede manier gemaakt worden. Op de kaart is vervolgens aangegeven op welke plekken in
het rapport meer achtergrondinformatie kan worden teruggevonden over een specifiek argument.
Gemeentelijke belangen in de ondergrond
Naast het winnen van schaliegas spelen nog tal van andere thema’s in de ondergrond (of: de
bodem) een belangrijke rol. In de Visie op de ondergrond van Dordrecht wordt hier nader op
ingegaan en is beschreven hoe de bodem voor tal van zaken wordt gebruikt. Deze visie biedt
Dordrecht een integrale kijk op de mate waarin deze claims op de bodem worden uitgeoefend en
hoe hiermee op een duurzame(re) manier kan worden omgegaan.
Visie op de ondergrond van Dordrecht
Zoals aangegeven zal de visie in de Commisievergadering van, naar verwachting,
21 januari 2014 worden behandeld samen met het onderwerp schaliegas. Daarmee loopt de
gemeente (landelijk) voorop in een integrale aanpak van haar ondergrond.
In 2013 is met alle overige gemeenten uit de regio gestart om regionale ondergrondagenda’s op
te stellen. De gemeente Dordrecht neemt hieraan op bijzondere wijze deel met haar reeds
opgedane ervaringen rondom de eigen ondergrondvisie. Binnen het Programma Ondergrond is
de doelstelling om als regio gezamenlijk stappen te maken.
Vragen
Indien u met betrekking tot het onderwerp schaliegas en/of de regionale ondergrondagenda’s
vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer C.J. Bernoster T [078] 770 30 96 of
de heer H.R.E. Eising T [078] 770 30 98 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Voor vragen over de Visie op de ondergrond van Dordrecht kunt u terecht bij de heer R.A. Mank
T [078] 770 48 44 of de heer P. Bezemer T [078] 770 48 31 van de gemeente Dordrecht.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid,

mr. R. Visser

Bijlage:

argumentenkaart Schaliegaswinning (TNO)
rapport schaliegas Zuid-Holland Zuid, kenmerk 2013031626 / EBU, van 4 december 2013

Kopie:

gemeente Dordrecht, de heer E. Hoff

2

