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Samenvatting 
Cuadrilla Resources is voornemens schaliegasvoorraden in Nederland te exploreren en 
zo mogelijk te exploiteren. Zij heeft vergunning van het ministerie van EL&I voor het 
uitvoeren van 2 proefboringen in Noord Brabant. Diverse belanghebbenden hebben te 
kennen gegeven behoefte te hebben aan informatie over achtergrond, techniek en 
effecten van schaliegas opsporing en winning.  
 
Recent is in het Verenigd Koninkrijk een rapport opgesteld in opdracht van het Energy 
and Climate Change Committee van het House of Commons (DECC). Hieraan is een 
studie van een half jaar vooraf gegaan, bestaande uit het raadplegen van experts uit de 
schaliegas industrie, milieuorganisaties, academici en relevante overheidsinstanties. In 
het voorliggende rapport is een vertaling opgenomen van het rapport “Shale Gas – 
Volume I & Volume II, Fifth Report of Session 2010–12” over de ontwikkelingen rondom 
schaliegas in het Verenigd Koninkrijk. Bij elk onderwerp is, waar relevant, een 
interpretatie gegeven naar de Nederlandse context.  
 
Samenvatting DECC rapport 
Schaliegasvoorraden in het Verenigd Koninkrijk zouden aanzienlijk kunnen zijn, vooral 
offshore, maar zijn waarschijnlijk geen "game changer" in dezelfde mate als in de VS, 
waar de ontwikkelingen rondom schaliegas hebben geleid tot een daling van de 
aardgasprijzen. Britse binnenlandse schaliegasvoorraden kunnen worden gebruikt om 
de onafhankelijkheid te verhogen, maar waarschijnlijk zal het effect op de veiligheid van 
de energievoorziening van het Verenigd Koninkrijk beperkt blijven vanwege de beperkte 
omvang van de voorraden. Elders in Europa kunnen de gevolgen van schaliegas 
aanzienlijk zijn. Zo heeft Polen mogelijk grote schaliegas voorraden, De ontwikkeling 
van een schaliegasindustrie kan de mate waarin Polen afhankelijk is van geïmporteerd 
aardgas verminderen. Het is belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk om de prille 
ontwikkelingen van de schaliegasindustrie in Polen te volgen, zowel in het kader van de 
eigen (“de Engelse”) vooruitzichten en de ontwikkeling van nationale en EU-regelgeving 
als reactie op de ontwikkeling. 
 
Britse wetgeving moet rekening houden met de unieke uitdagingen van schaliegas 
opsporing en productie; specifiek met de hoeveelheden benodigde frackingvloeistof 
(zoet water en chemicaliën) die gebruikt worden bij hydraulisch fracken bij meerdere 
bronnen, evenals het ontstaan van te behandelen afvalwater. 
 
Er is geen bewijs voor enig gevaar voor ondergrondse watervoerende lagen als gevolg 
van hydraulisch fracken, op voorwaarde dat de putverbuizing (well casing) intact is 
voordat het proces begint. De risico's van verontreiniging van het grondwater worden 
gevormd door problemen met de integriteit van de put, en zijn niet anders dan tijdens de 
winning van olie en gas van conventionele reservoirs. Echter, de benodigde 
hoeveelheden water die nodig zijn voor schaliegas kunnen extra druk leggen op 
gebieden met waterschaarste. 
 
Het bevoegd gezag moet borgen dat bedrijven het type, de concentratie en het volume 
van alle chemicaliën die aan de frackingvloeistof worden toegevoegd inzichtelijk maken. 
Tevens moet het bevoegd gezag zorgen voor de beschikbaarheid van middelen om 
deze stoffen te detecteren in de watervoorziening, voor het geval een incident tot 
verontreiniging van de watervoorraden leidt. 
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Schaliegas heeft het potentieel om de balans in de energiemarkten te verschuiven, weg 
van de koolstofarme elektriciteitsopwekking. Als het doel van het Verenigd Koninkrijk is 
om hernieuwbare energiedragers te stimuleren dan moet dit risico gemanaged worden. 
DECC moet de veronderstellingen herzien, die tijdens de beschouwingen van de 
hervorming van de elektriciteitsmarkt zijn gemaakt. 
 
De toegenomen beschikbaarheid van aardgas door de productie van schaliegas kan 
leiden tot een switch van kolen naar gas voor elektriciteitsopwekking. Dit zou een 
positieve stap zijn, vooral voor de mogelijkheden om de toekomstige emissies van 
ontwikkelingslanden te reduceren. Maar DECC moet voorzichtig zijn in de aanpak van 
aardgas als een transitie brandstof naar een koolstofarme energievoorziening. Hoewel 
de uitstoot lager is dan bij steenkool, is deze nog steeds hoger dan bij hernieuwbare 
energie. De opkomst van schaliegas en de waarschijnlijkheid dat dit zal leiden tot 
toename van het gasverbruik in elektriciteitscentrales, betekent dat we met verhoogde 
urgentie moeten streven naar de ontwikkeling van technologie om kooldioxide 
(broeikasgas) uit verbrandingsgassen af te vangen (en op te slaan), geschikt voor zowel 
gas als steenkool.  
 
De milieu- en klimaatrisico’s van schaliegas moeten worden afgewogen tegen de 
mogelijke bijdrage aan de continuïteit van de energievoorziening. Per saldo zijn wij van 
mening dat er geen moratorium nodig is op het gebruik van hydraulisch fracken bij de 
exploitatie van koolwaterstoffen in het Verenigd Koninkrijk. Dit geldt tevens voor 
onconventionele bronnen, zoals schaliegas.  
 
Wel moet DECC nauwlettend toezien op de huidige verkennende activiteiten in de 
Bowland Shale, zowel voor wat betreft de beoordeling van de mogelijke gevolgen van 
grootschalige schaliegaswinning in het Verenigd Koninkrijk als ook om het vertrouwen 
van het publiek in deze activiteit te bevorderen. 
 
Samenvatting Nederlandse context 
Op basis van recente studies naar de aanwezigheid van onconventionele gasvoorraden 
is gebleken dat ook in Nederland de aanwezige volumes aanzienlijk kunnen zijn, ook 
voor wat betreft schaliegas.  
 
Wel is het zo dat veel van de (potentieel aanwezige) schaliegas voorraden gebaseerd 
zijn op initiële inschattingen met soms brede marges. Nader onderzoek naar de 
winbaarheid ervan is noodzakelijk om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de effecten 
van schaliegas op de nationale en internationale gasmarkten. Voor dit nader onderzoek 
zijn proefboringen noodzakelijk. 
 
Voor Nederland kan op basis van inschattingen van de ‘Energy Information 
Administration’ (EIA) de (bestaande) gasvoorraden met een kleine 40% toenemen, min 
of meer gelijk aan de inschattingen op wereldschaal.  
 
Schaliegasvoorraden op Nederlandse offshore gebieden zouden, op grond van een 
eerste globale inschatting, ongeveer de helft van de verwachte (totaal-) voorraden 
kunnen bedragen. Winning hiervan zou in principe in de toekomst tot wasdom kunnen 
komen, maar dat zal naar verwachting in een veel later stadium dan op land zijn 
vanwege de veel hogere boor- en productiekosten vanaf gasplatforms op zee. 
Bovendien zal de gasinfrastructuur op zee in de komende jaren sterk afnemen. Het ziet 
er naar uit dat de kosten van technieken om schaliegas te winnen, inclusief fracken en 
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het boren van een groot aantal lange, horizontale, putten, eerst aanzienlijk zullen 
moeten dalen voordat schaliegas op zee economisch haalbaar zal zijn. 
 
Ook de politieke context die het potentiële grotere aanbod van nieuwe gasvoorkomens, 
waaronder die in bijvoorbeeld Polen, kan hebben op de Europese en internationale 
gasmarkt, verdient aandacht. 
 
De technieken voor de opsporing en productie van schaliegas zijn niet nieuw. De 
meeste van deze technieken, evenals het fracken, worden ook in Nederland al geruime 
tijd toegepast bij opsporen en productie van olie en gas. Een uitzondering hierop is de 
toepassing van fracken in schalievoorkomens. Deze toepassing van de frackingtechiek 
is voor Nederland wel nieuw. 
 
Hydraulisch fracken levert geen direct gevaar op voor ondergrondse waterpakketten. 
Wel is er een risico op verontreiniging als gevolg van een fout in de integriteit van de 
gasput, maar dit risico is niet anders dan de risico’s die men tegenkomt bij de exploitatie 
van conventionele voorraden.  
 
Effecten van een (grotere) hoeveelheid aan schaliegasproductie op het Nederlandse 
gastransportnetwerk moeten nader in kaart te worden gebracht. Gezien de momenteel 
verwachte gasvolumes (toename voorraden met ongeveer 40%) lijkt het vooralsnog niet 
voor de hand te liggen dat deze gasstromen een significante aanpassing op het netwerk 
vergen, maar dat dit ‘inpasbaar’ zal zijn binnen het lopende investeringskader van de 
Gasunie.  
 
We concluderen dat het wetgevende kader, de regelgeving en het toezicht op 
mijnbouwkundige werkzaamheden in Nederland de vergelijking met het Verenigd 
Koninkrijk ruimschoots doorstaat. Er is sprake van een robuust systeem, dat al jaren 
lang goed functioneert bij de (vele) (proef)boringen voor de opsporing van olie en gas en 
bij de winning van gas, olie en andere delfstoffen.  
 
Alvorens in Nederland tot een proefboring wordt overgegaan wordt onder andere 
getoetst of de desbetreffende mijnbouwonderneming blijk heeft gegeven van voldoende 
efficiëntie en (maatschappelijke) verantwoordelijkheidszin. Tevens is de desbetreffende 
mijnbouwonderneming verplicht om onder toezicht van het SodM zich te houden aan 
alle maatregelen welke redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden met betrekking 
tot nadelige gevolgen of schade door de door hem uitgevoerde activiteit.  
 
Daarnaast zijn er kwesties die in de Nederlandse context anders behandeld worden.  
Hierbij gaat het specifiek om de wijze waarop de benodigde volumina water worden 
verkregen, behandeld en geloosd. De Nederlandse Waterwet richt zich op grond- en 
oppervlaktewater. Wij bevelen aan voor de verdere ontwikkeling van schaliegas te 
streven naar: 
• Het beperken van onttrekking c.q. gebruik van water uit drinkwatervoorraden door 

zoveel mogelijk hergebruik toe te passen, 
• Het voorkomen van de emissie van methaan (ook kortstondig). 
 
Momenteel wordt door een team van seismische experts onderzoek verricht naar 
aanleiding van lichte bevingen in de omgeving van de lokatie waar Cuadrilla Resources 
proefboringen uitvoert in Engeland. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - vi - 8 september 2011 

 

beschikbaar. In Nederland zijn lichte bevingen in relatie tot olie- en gaswinning een 
bekend verschijnsel waarvoor een monitoring- en beheerssysteem wordt toegepast. 
 
Tenslotte gaat het DECC rapport niet expliciet in op communicatie naar de omgeving 
(omwonenden, belanghebbenden). Dat is in Nederland een belangrijk aandachtspunt 
waaraan niet voorbij kan worden gegaan. Het is wenselijk bij de ontwikkeling van 
schaliegas, waaronder proefboringen, de dialoog met de omgeving aan te gaan, 
informatie uit te wisselen en daarmee wederzijds begrip te bevorderen. 
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0 LEESWIJZER 

In deel 1 van onderhavig rapport is een vertaling opgenomen van een recent in het 
Verenigd Koninkrijk gepubliceerd rapport1 over schaliegas. Dit rapport is opgesteld in 
opdracht van het Energy and Climate Change Committee van het House of Commons 
(verder DECC), waar een studie van een half jaar aan vooraf is gegaan. Het rapport 
wordt verder aangeduid met DECC rapport. In de passages die vertaald zijn uit het 
DECC rapport wordt regelmatig “wij”gebruikt, dit betreft in die gevallen de samenstellers 
van het DECC rapport en niet de samenstellers van onderhavig rapport.  
 
De nummering aan het begin van elk onderwerp verwijst naar het DECC rapport. Bij elk 
onderwerp is, waar relevant, een interpretatie gegeven naar de Nederlandse context. In 
het DECC rapport worden belangrijke passages vet gedrukt, dit is in de Nederlandse 
vertaling overgenomen en voor deze passage zijn de “Nederlandse context” (feitelijke 
toevoegingen voor de Nederlandse situatie) en “NL afweging” (waardeoordeel) cursief 
gedrukt. Onderwerpen die een aparte toelichting of meer achtergrond behoeven zijn in 
tekst boxen geplaatst. 
 
In hoofdstuk 2 zijn de achtergrond en ontwikkelingen rond schaliegas geschetst. 
De mogelijkheden voor schaliegas worden beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 
onderzoekt de implicaties op het beleid van de overheid en de uitdagingen op het 
gebied van regelgeving voor DECC en zijn agentschappen. Hoofdstuk 5 analyseert de 
milieurisico’s geassocieerd met schaliegas, met inbegrip van water- en 
luchtverontreiniging. In Hoofdstuk 6 wordt de potentiële ‘carbon footprint’ van schaliegas 
overwogen. Tot slot worden in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen 
gepresenteerd, zowel uit het DECC rapport als voor de Nederlandse situatie. In 
hoofdstuk 8 zijn de gehanteerde referenties voor de Nederlandse context gepresenteerd 
en in hoofdstuk 9 is een verklarende woordenlijst opgenomen. 
 
In deel 2 is het oorspronkelijke DECC rapport opgenomen, inclusief de bijbehorende 
verwijzingen. 

                                                   
 
1  Shale Gas – Volume I & Volume II, Fifth Report of Session 2010–12; House of Commons (UK) – 
 Energy and Climate Change Committee 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - 2 - 8 september 2011 
 

 

1 INTRODUCTIE  

1 DECC rapport 
Schaliegas is een onconventionele fossiele brandstof, wat betekent dat naast 
traditioneel boren, additionele methodes vereist zijn voor de winning ervan. Voorafgaand 
aan de recente ontwikkeling van nieuwe boortechnieken was voor vele onconventionele 
olie- en gasbronnen de winning moeilijk of economisch niet haalbaar. Een combinatie 
van gestuurd boren en een proces genaamd hydraulisch fracken (=breken) hebben 
grote hoeveelheden aardgas toegankelijk gemaakt die opgesloten zijn in de dichte 
poriën van schalieformaties op dieptes van 2 km en dieper. Recente successen met de 
winning van schaliegas in de Verenigde Staten hebben geleid tot verkennende studies 
in Europa. In 2010 is Cuadrilla Resources Holding Limited (‘Cuadrilla’) gestart met boren 
in het Verenigd Koninkrijk bij Blackpool in de ‘Bowland Shale’ (aanwezig van Preston tot 
de Ierse Zee). 
 
Nederlandse context 
In Nederland heeft Cuadrilla Resources vergunning van het ministerie van EL&I voor het 
uitvoeren van 2 proefboringen in Noord Brabant. De verwachting is dat het schaliegas 
zich in Nederland op circa 3,5 km diepte bevindt. 
 
2 DECC rapport 
Schattingen van de Britse Geologische Dienst suggereren dat de huidige hoeveelheid 
schaliegas in het Verenigd Koninkrijk ongeveer gelijk is aan 1,5 jaar de huidige aardgas 
consumptie of aan 15 jaar van de huidige hoeveelheid geïmporteerde LNG (vloeibaar 
aardgas) in het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse ‘Energy Information 
Administration’ (EIA) schat dat het Verenigd Koninkrijk een schaliegasreserve (technisch 
winbare hoeveelheid) heeft gelijk aan 5,6 maal de jaarconsumptie, of 56 jaar LNG 
import. De EIA schat dat schaliegas wereldwijd 40% van de technisch winbare 
aardgasvoorraden bedraagt, waarvan het meeste zich in China en de Verenigde Staten 
bevindt.  
 
Nederlandse context 
Nederlandse schattingen/achtergrond informatie zijn gegeven in hoofdstuk 3. 
 
3 DECC rapport 
We zijn ons onderzoek begonnen op 24 november 2010. We hebben 24 schriftelijke 
reacties ontvangen, waarvoor we dankbaar zijn. We hebben 4 mondelinge sessies 
gehouden tijdens het onderzoek. Een volledige lijst van getuigen kan gevonden worden 
aan het eind van dit rapport2. We willen dank betuigen aan een ieder die bijgedragen 
heeft aan de bewijsverzameling. Als onderdeel van dit onderzoek hebben wij een 
bezoek gebracht aan de gaswinninglocatie van Cuadrilla in het Verenigd Koninkrijk bij 
Blackpool (het enige bedrijf dat een schaliegas winningsinstallatie heeft in het Verenigd 
Koninkrijk). Daarnaast zijn we ook naar Washington DC en Fort Worth in Texas geweest 
om staats- en nationale wetgevers, milieuactivisten en bedrijven te ontmoeten die 
betrokken zijn bij de winning en productie van schaliegas. Wij zijn de mensen dankbaar 
die de tijd hebben genomen om ons te ontmoeten en ons kennis te verschaffen uit de 

                                                   
 
2  Zie deel 2 van dit rapport voor de volledige rapportage 
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eerste hand over de mogelijkheden en uitdagingen van zowel de winning van schaliegas 
als het reguleren en monitoren. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
4 DECC rapport 
In dit rapport beschouwen we de vooruitzichten van schaliegas in het Verenigd 
Koninkrijk, de risico’s en gevaren geassocieerd met schaliegas en de potentiële ‘carbon 
footprint’ van de winning van schaliegas op grote schaal. We beschouwen ook de 
implicaties voor het Verenigd Koninkrijk van grootschalige schaliegasproductie in de 
wereld. Het rapport gaat verder met een analyse van de vooruitzichten van schaliegas in 
het Verenigd Koninkrijk en het buitenland en de mate van waarschijnlijkheid van snelle 
uitputting van de voorraden. Hoofdstuk 4 onderzoekt de implicaties op het beleid van de 
overheid voor een vestiging met een schaliegasindustrie in het Verenigd Koninkrijk, en 
de uitdagingen op het gebied van regelgeving voor het ‘Department of Energy and 
Climate Change’ en zijn agentschappen. Hoofdstuk 5 analyseert de milieurisico’s 
geassocieerd met schaliegas, met inbegrip van water- en luchtverontreiniging. Tot slot 
wordt in Hoofdstuk 6 de potentiële ‘carbon footprint’ van schaliegas overwogen en de 
implicatie hiervan op de emissie- en klimaatdoelstellingen van het Verenigd Koninkrijk. 
 
Nederlandse context 
In dit rapport worden de vooruitzichten van schaliegas in Nederland beschreven. In 
Nederland houdt vooral het Ministerie van EL&I zich bezig met de wet- en regelgeving 
met betrekking tot schaliegasboringen. Hier moet ook voorafgaand aan een boring een 
officiële melding worden gedaan. In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de 
overige wettelijke aspecten van de opsporing en winning van schaliegas (de 
omgevingsvergunning etc.).  
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2 ACHTERGROND 

2.1 Wat is onconventioneel gas? 

5 DECC rapport 
“Onconventioneel” gas is aardgas, voornamelijk bestaand uit methaan, zoals gas uit de 
Noordzee en andere soorten aardgas. Cuadrilla’s CEO, Mark Miller, legt uit dat de term 
‘onconventioneel’ verwijst naar ‘het type reservoir [niet de gebruikte technologie] […]3 de 
technieken zijn dezelfde als die worden gebruikt bij een ‘conventionele bron’, met de 
toevoeging dat de technologie ‘wordt gebruikt in de gehele [olie en gas] industrie, en niet 
alleen voor schaliegas. ‘Onconventioneel’ is een ‘industriële term die jaren geleden is 
bedacht om een type reservoir te omschrijven en niet het proces.”Jonathan Craig, 
Fellow of the Geological Society of London, beschrijft “onconventioneel gas’ aan ons als 
een ‘aanvullende […] niet een nieuwe bron’. De Minister of State for Energy, Charles 
Hendry, vertelde ons dat schaliegas ‘wordt [gewonnen uit] een nieuw [type] geologische 
laag, maar met het gebruik van bestaande technologie [..]', het is een nieuwe 
toepassing van een oude technologie. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
6 DECC rapport 
Er zijn drie hoofdtypes van onconventioneel gas: schaliegas, tight gas, en coal-bed 
methaan. Afzettingen van schaliegas zitten opgesloten binnen in het schaliegesteente. 
Normaal gesproken is het schaliegesteente zowel de bron van het gas als het middel 
waarin het is opgesloten. Naar schaliegasbronnen wordt eerder verwezen als ‘plays’ 
dan als velden en ze beslaan gewoonlijk een groot geografisch gebied. Zowel 
schaliegas als ‘tight’ gasvoorkomens zijn over veel grotere gebieden verspreid dan 
conventioneel gas, wat betekent dat meer bronnen moeten worden aangeboord om 
dezelfde hoeveelheid gas te winnen in vergelijking met conventionele bronnen.  
 
“Door warmte gevormd” schaliegas ontstaat op diepte onder invloed van warmte. Dit 
gas is vaak ‘nat’, wat betekent dat het methaan gemixt is met andere gassen. 
“Biologisch gevormd” schaliegas ontstaat door de werking van bacteriën op ondiepe 
plekken en is over het algemeen ‘droog’ (wat betekent dat het voornamelijk methaan is). 
Deze ondiepe bronnen kunnen overlappen met conventionele olie en gasbronnen. 
Professor Richard Selley van het Imperial College in Londen vertelde ons: “Schaliegas 
wordt geproduceerd sinds 1821 […] de hernieuwde belangstelling voor schaliegas is 
duidelijk het gevolg van de oplopende energieprijs in de Verenigde Staten, maar ook 
door technologische ontwikkelingen. Hij voegt toe dat “ [ …] de eigenschappen van 
schaliegas variëren per steenformatie en per locatie”. Deze eigenschappen kunnen 
beter worden begrepen als verder geologisch onderzoek wordt verricht naar de vorming 
van schaliegas. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
 
                                                   
 
3  In het DECC rapport worden soms delen tekst weggelaten, dit is aangegeven met “[…]” 
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7 DECC rapport 
“Tight gas” verwijst naar gasafzettingen die worden gevonden in slecht doordringbare 
gesteentes. Dit betekent dat de poriën van het gesteente slecht met elkaar verbonden 
zijn. Om het gas te winnen moet het gesteente worden gebroken om het gas te kunnen 
laten stromen. De definitie voor tight gas van het Internationaal Energie Agentschap 
(IEA) is gebaseerd op een gasreservoir dat zich niet verticaal kan ontwikkelen door een 
gebrek aan een natuurlijke stroming.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
8 DECC rapport 
Coal-bed methaan, ook bekend als steenkoolgas, is een aardgas dat gevangen zit in 
koollagen. Professor Selley vertelde ons dat er een lange lijst is van coal-bed 
methaanwinning in het buitenland en in dit land”. Hieraan voegt Nigel Smith van het 
British Geological Society toe dat er een probleem is met (“de winbaarheid van”) coal-
bed methaan in het Verenigd Koninkrijk en Europa in vergelijking met Amerika [..] we 
weten niet waarom […] waarschijnlijk is de doordringbaarheid van het steenkool vele 
malen lager in Europa en in het Verenigd Koninkrijk dan in Amerika. 
 
Nederlandse context 
Bovenstaande geldt ook voor Nederland.  
 

2.2 De ‘stille revolutie’ van schaliegas 

9 DECC rapport 
Terwijl het bij geologen al vele jaren bekend is dat aardgasafzettingen bestaan in 
schalieformaties, is de snelheid van schaliegasproductie pas de laatste 12 jaar sterk 
toegenomen, met name in de Verenigde Staten. De ‘stille revolutie’- zoals BP’s ex-CEO 
Tony Hayward het beschrijft – is mogelijk gemaakt door de combinatie van hydraulisch 
fracken en horizontaal boren. Na vertikaal boren tot boven de schalieformatie, wordt de 
boor gestuurd totdat de opening horizontaal gericht is en rechtdoor boren in de 
schalieformatie wordt hervat. De meeste fossiele brandstofvoorraden zijn veel breder 
dan dat zij hoog zijn, zodat door horizontaal boren significant meer gasvoorraad 
aangeboord wordt.  
 
Hydraulisch fracken, bekend als fracken, is het proces van het creëren van spleten, of 
breuken, in ondergrondse formaties om zo het stromen van aardgas mogelijk te maken. 
De druk om deze spleten te maken, wordt gegenereerd door de injectie van een 
vloeistof – bekend als de hydraulische fracking-vloeistof – in de bron en in de 
schaliegasformatie. De hydraulische fracking-vloeistof bestaat voor ruim 99% uit water 
en zand, voor de rest uit een aantal chemicaliën. De nieuw gevormde breuken worden 
open ‘gehouden’ door het zand, waardoor het aardgas naar de booropening kan 
stromen en kan worden verzameld aan de oppervlakte.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
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10 DECC rapport 
De technieken die worden gebruikt om de gassen te winnen, hebben tot zorgen geleid 
over de potentiële gevolgen voor het milieu. De zorgen hebben zowel betrekking op de 
bovengrondse infrastructuur en de zichtbare effecten ervan, als ook de onzichtbare en 
mogelijk onbekende effecten van fracken. De Minister of State for Energy, Charles 
Hendry, vertelde ons dat horizontaal boren iets is dat wij al jaren zien in dit land en in de 
Noordzee. Gas Energy’s CEO Andrew Austin vertelde ons dat ‘deze technieken 
[hydraulisch fracken en horizontaal boren] al jaren elders worden gebruikt, zowel op het 
land als op zee, met een uitstekende veiligheids- en milieuscore in het Verenigd 
Koninkrijk.” Professor Selly vertelde ons dat in recente jaren de “techniek […] met 
sprongen is verbeterd en beperkt is tot het boren met modder systemen, de fracking 
technieken […] de boor technieken […] het aantal bronnen dat je kunt boren vanaf één 
pad, zodat je de gevolgen voor het milieu kan minimaliseren: je kunt nu tot 16 bronnen 
aanboren vanaf één pad.  
 
Nederlandse context 
In de brief van de minister van EL&I (EL&I) van 20 juni 2011 aan de Tweede Kamer der 
Staten Generaal stelt de minister dat het fracken in “Nederland zowel op land als op zee 
al lange tijd wordt toegepast. Daarnaast gelden in Nederland heldere wettelijke normen, 
kent het toezicht een heldere structuur en wordt op zorgvuldige wijze uitgeoefend. In 
principe is de veiligheid bij de winning van schaliegas naar huidige inzichten dus goed 
geborgd.”  
 
 

2.3 Boren op land in het Verenigd Koninkrijk 

11 DECC rapport 
Om te proberen landboringen in perspectief te zien, vertelde Professor Selly ons, dat er 
“een lijn van olie en gasvelden is rond de Weald […]. Er zijn velden die al 100 jaar 
(conventioneel) olie en gas produceren […] er was een olieveld bij Formby […] BP heeft 
een briljante klus uitgevoerd bij Wytch Farm”. Wytch Farm in Dorset is “het grootste op 
land gelegen olieveld in West Europa”; de Geological Society haalt dit aan als een 
demonstratie dat de industrie “succesvol bronnen kan benutten […] terwijl zij voldoen 
aan de hoogste milieu en sociale standaarden.” Het olieveld Wytch Farm was ontdekt 
door British Gas in de jaren ’70, en wordt door BP geëxploiteerd sinds 1984. De 
Geological Society meldt dat “BP een wereldstandaard heeft gezet op het gebied van 
milieubescherming en betrokkenheid bij de gemeenschap, door horizontaal te boren 
over afstanden van meer dan 10 km, waardoor het aantal boorlocaties tot een minimum 
wordt beperkt.  
 
Nederlandse context 
In Nederland worden nog geen boringen verricht naar schaliegas, maar de techniek van 
het fracken wordt in Nederland al jaren toegepast bij meer dan 60 conventionele 
boringen. In Nederland is er ook ruime ervaring met horizontaal boren, zoals 
bijvoorbeeld bij gaswinning door de NAM onder de Waddenzee. 
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2.4 Moratorium 

12 DECC rapport 
De bezorgdheid over de gevolgen van een wijder verspreid gebruik van hydraulisch 
fracken heeft geleid tot politieke reacties. Een van de voornaamste zorgen betreft de 
impact op ondergrondse waterlagen door de chemicaliën die aan de hydraulische 
fracking-vloeistof worden toegevoegd. In mei 2010, heeft de wetgevende macht in 
Pennsylvania de Marcellus Shale Bill aangenomen, die een moratorium van 3 jaar 
oplegde op het verder toestaan van opsporing op hun grondgebied totdat een 
uitgebreide milieurisicoanalyse uitgevoerd zou zijn. Op 3 augustus 2010 heeft de staat 
New York een tijdelijk moratorium afgekondigd op nieuwe schaliegasactiviteiten (In juli 
2011 is dit moratorium opgeheven). Dit moratorium schortte de uitgifte van ‘nieuwe 
vergunningen voor horizontaal boren in de staat op, indien gebruik gemaakt wordt van 
hydraulische fracking-vloeistof, totdat de Amerikaanse Environmental Protection Agency 
(EPA) zijn studie over schaliegas heeft gepubliceerd. Deze studie van de EPA gaat in 
op de potentiële impact van hydraulisch fracken op het drinkwater. Naar verwachting 
worden de eerste bevindingen in 2012 gepubliceerd. Het is interessant om op te merken 
dat Cuadrilla (momenteel bezig met proefboringen naar schaliegas bij Blackpool) van 
plan is om een proefboring te verrichten waarbij hydraulisch fracken gecombineerd 
wordt met verticaal boren, in plaats van horizontaal boren, zodat een moratorium als dat 
van New York niet voor hun activiteiten geldt.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
13 DECC rapport 
Op Amerikaans federaal niveau zijn op 9 en 10 juni 2010 twee identieke wetten 
geïntroduceerd genaamd “Fracturing Responsibility and Awareness of Chemicals 
(FRAC ACT) in zowel het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (HR2766) en de 
Senaat (S1215). Deze wetten zijn ingediend in de vorige periode van het Congres en 
zijn nooit aangenomen. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
14 DECC rapport 
In antwoord op de oproep voor bewijs, meldt het WWF dat zij niet geloven dat 
schaliegasproductie toegestaan moet worden in het Verenigd Koninkrijk. Op zijn minst 
moet overwogen worden “om geen vergunningen te verlenen voor schaliegasactiviteiten 
[…] tot er robuust wetenschappelijke overeenstemming is dat exact toont wat de risico’s 
zijn. Het Tyndall Centre dacht dat kwesties gerelateerd aan lokale verontreiniging 
“weinig twijfel laten dat zolang geen verbeterd begrip ontstaat van het winningsproces 
schaliegas niet zou moeten worden geëxploiteerd in het Verenigd Koninkrijk”. Op 26 
januari 2011 heeft de Labour partij gevraagd om een tijdelijke stopzetting van het boren 
naar schaliegas zolang de veiligheid ervan wordt onderzocht.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
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15 DECC rapport 
Op 2 februari 2011 heeft de Franse minister van Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, 
aangekondigd dat Frankrijk een onderzoek zal uitvoeren naar de gevolgen voor het 
milieu van schaliegas4. De Franse minister voegde toe dat er geen toestemming zal 
worden gegeven voor werkzaamheden aan schaliegas voordat de uitslag van het 
onderzoek bekend is.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging.  
 
16 DECC rapport 
Aan de andere kant, vertelde Jonathan Craigh, een Fellow of Geological Society in 
Londen, ons dat “het fracken van bronnen al gaande is sinds de jaren ’50 […] de eerste 
bron die ooit ter wereld werd gefrackt was […] in de jaren 20 van de 19e eeuw. Hij 
voegde toe dat “het hebben van slechte cementafzettingen bij je bron” kan resulteren in 
verontreiniging van lokale aquifers, “maar dat is precies hetzelfde als bij conventionele 
koolwaterstofwinning […] de fracking-vloeistof zelf is niet de oorzaak van de 
verontreiniging. Tony Grayling van de Environment Agency vertelde ons dat de Agency 
de regering niet zou adviseren dat een moratorium “nodig is op de grond van 
milieurisico’s zoals wij ze op dit moment begrijpen.” 
 
Nederlandse context 
De minister van EL&I stelt dat “het reservoirgesteente in de regel 1.000 meter onder het 
grondwater wordt gefrackt. Fracks hebben een gemiddelde lengte van 100 meter; de 
kans dat het grondwater verontreinigd raakt door de gebruikte chemicaliën is daardoor 
zeer gering”. [bron: Aanhangsel, Tweede Kamer, ah-tk-20102011-2839] 
 
Daarnaast stelt de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer van 20 juni 2011 dat “ten 
aanzien van de grondwaterverontreiniging inmiddels bekend is geworden dat deze niet 
gerelateerd is geweest aan het fracken ten behoeve van schaliegas, maar aan het 
gebrekkig cementeren van de put.” 
 
17 DECC rapport 
Voor mitigatie van de risico’s voor waterlagen door hydraulisch fracken moeten 
we rekenen op bedrijven die de juiste maatregelen treffen om het milieu te 
beschermen tegen verontreiniging. Er is echter geen bewijs dat het hydraulisch 
fracken op zichzelf een direct risico vormt voor ondergrondse waterlagen. Dat 
hypothetische en niet bewezen risico moet worden afgewogen tegen de voordelen 
van de zekerheid van de energievoorziening die schaliegas kan betekenen voor 
het Verenigd Koninkrijk.  
 
We concluderen dat, per saldo, een moratorium in het Verenigd Koninkrijk niet 
gerechtvaardigd of noodzakelijk is op dit moment. Maar er moet worden 
doorgegaan met het verzamelen en beoordelen van bewijs. Wij adviseren het 
Ministerie van Energie en Klimaatverandering om de huidige booractiviteit in de 
Bowland Schalie formatie in de eerste fases nauwlettend te volgen, zowel om het 
mogelijke milieueffect van grootschalige schaliegaswinning in het Verenigd 
                                                   
 
4  In Frankrijk is hydraulisch fracken op het moment van schrijven van dit rapport niet toegestaan, zowel 
 voor opsporings- als voor winningsactiviteiten. 
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Koninkrijk te beoordelen als om ook het publieke vertrouwen in de regulering van 
de activiteit te vergroten.  
 
Nederlandse context 
Alvorens in Nederland tot een proefboring over te gaan wordt onder andere getoetst of 
de desbetreffende mijnbouwonderneming blijk heeft gegeven van voldoende efficiëntie 
en (maatschappelijk) verantwoordelijkheidszin. Tevens is de desbetreffende 
mijnbouwonderneming verplicht om onder toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) zich te houden aan alle maatregelen welke redelijkerwijs van hem verlangd 
kunnen worden met betrekking tot nadelige gevolgen of schade door de door hem 
uitgevoerde activiteit. Handelen in strijd met de op de vergunninghouder rustende 
zorgplicht kan op grond van het Burgerlijk Wetboek een onrechtmatige daad opleveren 
en (risico-)aansprakelijkheid en schadevergoeding tot gevolg hebben. [bron: 
Aanhangsel, Tweede Kamer, ah-tk-20102011-2839]. Bovenstaande maatregelen 
worden ook in de brief van de minister van EL&I van 20 juni 2011 aan de Tweede 
Kamer der Staten Generaal beschreven, waarin hij concludeert dat de veiligheid van 
proefboringen is verzekerd.  
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3 MOGELIJKHEDEN VOOR SCHALIEGAS 

3.1 Schattingen Engelse schaliegas volumes 

18 tot 23 DECC rapport 
Deze paragraaf 3.1 (t.w. alinea’s 18 t/m 24) gaat geheel over schattingen aan 
schaliegasvoorraden in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en hebben in 
die zin weinig tot geen betekenis voor de Nederlandse situatie. 
 
Hieronder wordt de vertaling hiervan per alinea gegeven (conform indeling van het 
DECC rapport), vervolgens gevolgd door een toelichting over de voorkomens van 
schaliegas in Nederland in paragraaf 3.2. 
 
18 DECC rapport 
Er zijn schattingen gemaakt waarin het Verenigd Koninkrijk ongeveer 10% van haar 
eigen gasbehoefte vanuit schaliegasvoorraden zou kunnen produceren. De Britse 
Geologische Dienst (BGS) stelt dat dit getal gebaseerd is op productiecijfers vanuit de 
VS van vorig jaar, waarbij “schaliegas voor 10% de behoefte dekte”, en waarbij dat in 10 
jaar zou kunnen uitgroeien tot “30% of meer”. Zij schatten dat het potentieel in het 
Verenigd Koninkrijk 150 bcm (miljard m3) kan zijn (ongeveer 1,5 jaar maal de huidige 
UK gasconsumptie, of 15 jaar de hoeveelheid aan LNG-import). De Barnett Shale in de 
VS - die als analogie voor de schalielagen in het Verenigd Koninkrijk schalielagen is 
gebruikt - wordt door het Tyndall Centre echter als “bovengemiddelde producer” gezien 
vanwege zijn lage kleigehalte [waardoor het makelijker is om fractures te vormen]”. De 
Minister geeft aan dat de DECC’s “initiële gevoel is dat er inderdaad voorraden [in het 
Verenigd Koninkrijk] zijn, maar dat dit niet is op de schaal van Polen of de VS, en dat 
gecompliceerder zal zijn om die in het Verenigd Koninkrijk te exploiteren dan in andere 
landen”. 
 
19 DECC rapport 
In april 2011 heeft de ‘Energy Information Administration’ (EIA) een rapport gepubliceerd 
genaamd: World Shale Gas Resources: An initial assessment of 14 Regions around the 
Unites States. Dit rapport schat de technisch winbare schaliegasvoorkomens voor het 
Verenigd Koninkrijk in op 20 triljoen kubieke voet, of 560 bcm (miljard m3). Dit staat 
gelijk aan 5,6 jaar aan de huidige UK gasconsumptie, of 56 jaar aan LNG-import. De 
EIA schat dat de twee veelbelovende landen in Europa resp. Polen (3.740 bcm) en 
Frankrijk (3.600 bcm) zijn, terwijl de VS (17.250 bcm) en China (25.500 bcm) op 
wereldschaal de grootste hoeveelheden technisch winbare schaliegasvoorraden 
bezitten. Het rapport schat dat door de aanwezigheid van schaliegas de technisch 
winbare hoeveelheden gas (in de wereld) met 40% zou kunnen toenemen tot ongeveer 
452.000 bcm. 
 
20 DECC rapport 
De Geological Society of London geeft toe dat “er op dit moment geen duidelijke 
consensus is binnen de geologische wetenschap over de hoeveelheid [onconventionele] 
voorraden”, noch in het Verenigd Koninkrijk, noch in Europa. Professor Selley van het 
Imperial College uit Londen vertelt dat één van de problemen van een groot aantal van 
de onconventionele petroleum - olie en gas –voorraden is dat het erg moeilijk is om [de 
technische en de economische winbaarheid] vast te stellen. De Geological Society 
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gelooft dat verder onderzoek de kennis hierover zal doen toenemen, “bijvoorbeeld, over 
het identificeren van ‘sweet spots’ in gasvoorkomens [gas plays]”. 
 
21 DECC rapport 
De Britse Geologisch Dienst (BGS) is van mening dat de laagste exploitatierisico’s voor 
schaliegas liggen in die gebieden waar “moedergesteente [source rock] samengaat met 
conventionele [olie- en gas] velden”. Figuur 1 [hier niet ingesloten] laat de schaliegas 
voorkomens (‘prospects’) in het Verenigd Koninkrijk zien, inclusief de ‘Upper Bowland 
Shale’ (het moedergesteente voor de conventionele velden in de Ierse Zee en die 
Cuadrilla aan het exploreren is [in het Verenigd Koninkrijk]), en de ‘Kimmeridge Clay’ en 
de ‘Lias’ van het ‘Weald Basin’ (moedergesteente voor de velden in de Noordzee [UK 
deel] en in het Engelse Kanaal). Cuadrilla geeft aan dat “precies deze schalies de bron 
zijn voor de koolwaterstoffen die in de meeste conventionele olie- en gasvelden in het 
Verenigd Koninkrijk worden aangetroffen”. Hieromtrent merkt de BGS op dat omdat 
conventionele en onconventionele olie- en gasbronnen afkomstig zijn van dezelfde 
moedergesteentes, er een zekere relatie bestaat tussen de productie daarvan”.  
 
Box 1 – Eenheden en Vergelijkingen 
 
De BGS schat dat - naar analogie van vergelijkbare producerende schalielagen in de VS 
- het potentieel aan UK schaliegas 150 bcm (miljard m3) zou kunnen zijn. Dit is erg veel 
in vergelijking met de 2-6 bcm schattingen van [verwachte] nog niet-ontdekte 
conventionele petroleum [olie en gas] voorraden op land [in het Verenigd Koninkrijk]. 
 
In 2009 bedroeg de totale vraag naar aardgas in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 
1.000.000 GWh [Giga/miljard Wattuur] aan energie. Dit is gelijk aan ongeveer 100 bcm 
[aardgas]. Daarmee is de potentie van schaliegas [volume] in het Verenigd Koninkrijk 
gelijk aan ongeveer 1,5 maal het huidige jaarlijkse verbruik van aardgas in het Verenigd 
Koninkrijk. 
 
Statistieken van de DECC geven aan dat de import van Liquified Natural Gas (LNG/ 
vloeibaar aardgas) in het jaar 2009 110.579 GWh bedroeg. Dit is gelijk aan ongeveer 10 
bcm [aardgas]. Daarmee zou de potentie van schaliegas [volume] in het Verenigd 
Koninkrijk ongeveer 15 maal de import van de hoeveelheid LNG in het Verenigd 
Koninkrijk kunnen vervangen. 
 
Huidige verkoopprijzen voor gas bedragen ongeveer 53 pence per therm [UK 
eenheden]. Dat zou betekenen dat 150 bcm aan gas een waarde bezit van ongeveer 28 
miljard UK pond. Als de [Britse] overheid hiervan ongeveer 1/3e ontvangt in de vorm van 
belastingen/afdrachten, betekent dit dat het Verenigd Koninkrijk ongeveer 9 miljard pond 
[aan staatsinkomsten] ontvangt. 
  
 1 tcm = 1 trillion [miljard] kubieke meter = 1.000 bcm 

  1 tcf = 1 trillion [miljard] kubieke voet = 28 bcm 
 
 
22 DECC rapport 
Nigel Smith van de BGS geeft aan dat er waarschijnlijk 4 goede ‘plays’ [gasvoorkomens] 
zijn die de industrie zou kunnen uitproberen [...] de ‘Namurian’, de tweede de ‘Weald’ en 
de ‘Wessex Basin’ [...]; de derde, ook behoorlijk risicovol, is de ‘Cambrian’ gelegen in 
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centraal Verenigd Koninkrijk (en in de richting van Wales); en de vierde [soort 
gasvoorkomen] waar men naar zou moeten zoeken zijn de ‘fold belts’ [waar vlak 
afgezette en gestapelde geologische lagen op regionale schaal tijdens hun bestaan zijn 
geplooid [gedeformeerd]]. 
 
23 DECC rapport 
Met betrekking tot de potentieel aanwezige volumes vertelt Nick Greasly - van de 
website over gasbeleid ‘No Hot Air’ - “Ik denk dat mensen nog niet goed beseffen 
hoeveel gas er is [ ...]. De Verenigde Staten hebben hun hoeveelheden van beschikbare 
voorraden tussen 2007 en 2009 in twee jaar verhoogd met 40% [....] en er is nog een 
verdere toename mogelijk daarboven”. De Minister vertelt dat “in termen van de totale 
impact van schaliegas [...] het gaat om een ‘game changer’. Echter, met betrekking tot 
de eigen UK schaliegas afzettingen is het nog te vroeg om daarover te oordelen”. 
 
24 DECC rapport 
We concluderen dat schaliegas voorraden in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk 
kunnen zijn. Alhoewel het de mate van (zelf-)voorzieningszekerheid [van gas] voor 
het Verenigd Koninkrijk zeker zou kunnen verhogen, ligt het echter niet in de 
verwachting dat schaliegas in het Verenigd Koninkrijk een ‘game changer’ zal 
worden, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Het is waarschijnlijker dat in 
landen als Polen, met een grotere afhankelijkheid van de invoer van gas en een 
grotere potentie van schaliegasvoorraden, de gevolgen van schaliegasproductie 
aanzienlijk zullen zijn 
 
NL afweging 
Op basis van recente studies naar de aanwezigheid van onconventionele gasvoorraden 
in Nederland, en van het zogenaamde ‘schaliegas’, is gebleken dat de potentieel 
aanwezige volumes aanzienlijk kunnen zijn. De ‘ontdekking’ van de mogelijkheid om 
middels recente technische innovaties schaliegas onder economische condities te 
kunnen winnen heeft geleid tot een omslag van het functioneren van de internationale 
gasmarkt. De Verenigde Staten zijn ‘trekker’ in dit wereldwijde fenomeen van 
schaliegas. Voor Nederland kan op basis van inschattingen van de EIA de (bestaande) 
gasvoorraden met een kleine 40% toenemen, min of meer gelijk aan de inschattingen 
op wereldschaal. Wel is het zo dat veel van de (potentiële) schaliegasvoorraden 
gebaseerd zijn op initiële inschattingen met soms brede marges. Nader onderzoek is 
noodzakelijk om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de precieze winbaarheid van 
schaliegas, de effecten op de nationale en internationale gasmarkten en de effecten op 
het milieu.  
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3.2 Schattingen Nederlandse schaliegas volumes  

TNO heeft in opdracht van EBN5 in 2009 de resultaten van een uitgebreid onderzoek 
gepresenteerd over de mogelijke voorkomens van onconventioneel gas in Nederland.6 
Hierin worden een aantal onconventionele ‘energiebronnen’ beschreven aan de hand 
van de internationaal geldende inventarisatie normen bij olie- en gasvoorraden7. 
 
De volgende typologieën van ‘afwijkende’ fossiele grondstoffen die zich in de 
ondergrond kunnen bevinden worden in het rapport beschreven: 
1) Tight gas; 
2) Coal bed Methane (CBM); 
3) Schalie gas; 
4) Shallow gas; 
5) Basin Centered Gas; 
6) Aquifer (Grondwaterpakket) Gas; 
7) Gas Hydrates; 
8) Fractured Volcanic rocks; 
9) Stratigraphic traps. 

 

Omdat de typen ‘Gashydraten’ (7) en ‘Vulkanisch gesteente’ (8) niet in de Nederlandse 
ondergrond als bron voor (onconventionele) gasvoorraden voorkomen worden deze 
verder in het TNO-rapport niet behandeld8.  

Voor een indicatief voorbeeld van de geologische ‘ligging’ van de onderscheiden 
soorten, zie figuur 3.1 hieronder. Het TNO-rapport bevat een uitgebreide beschrijving en 
inventarisatie van deze als onconventioneel geclassificeerde olie- en gasvoorraden, die 
met andere, of aangepaste, productietechnieken uit de ondergrond gewonnen dienen te 
worden in vergelijking met ‘conventionele’ olie- en of gasproductie.  

                                                   
 
5  Energie Beheer Nederland B.V., participeert namens de Nederlandse overheid in olie- en 

gasproductie (veelal 40%). De aandelen van EBN zijn in handen van de Nederlandse overheid. 
6 ‘Inventory non-conventional gas’, Muntendam-Bos, A.G., e.a., nr. TNO-034-2009-00774/B, 3 

september 2009, Utrecht. Hoofdstuk 5 gaat geheel in op ‘Shale Gas’ en de methoden waarop de 
schattingen/voorkomens zijn gebaseerd. Via internet: www.ebn.nl/files/ebn_report_final_090909.pdf  

7  te weten: SPE PRMS/: Petroleum Resources Management System Guidelines, Society of Petroleum 
Engineers, 2007. Referentie: www.spe.org/notes/wp-content/uploads/2010/12/ADS_Final.pdf      

8 ‘… since they were found to be non-existent in The Netherlands’; ref. TNO rapport, p. 25, tweede 
 alinea, onderaan. 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - 14 - 8 september 2011 
 

 

 
Figuur 3.1: Generiek overzicht van onconventionele olie en gas voorkomens (niet op schaal)  
Bron: TNO. 
 
TNO heeft een inschatting gemaakt van de beschikbare hoeveelheden van deze 
voorkomens. Het gaat dan om zogenaamde ‘un-risked’ resource volumes. Dat wil 
zeggen dat het gaat om de in potentie aanwezige voorraden, ook wel aangeduid met de 
term ‘Gas Initially in Place’ (GIIP). Omdat niet altijd alle olie of gas uit een geologisch 
gasvoorkomen geproduceerd kan worden wordt ook wel gewerkt met de hoeveelheid 
‘Producible Gas in Place’ (PGIP). Aangetekend wordt dat ook hiervan zeker niet al het 
gas gewonnen zal kunnen worden, omdat zowel o.a. technische en economische 
factoren hierbij een rol spelen. In figuur 3.2 wordt een schematisch overzicht van de 
verschillende ‘GIIP’-volumes aan onconventionele voorkomens in de Nederlandse 
ondergrond weergegeven. 

 
Figuur 3.2: Volumes onconventionele gasvoorkomens in Nederland. Bron: TNO. 

 
De top van de piramide geeft de eenvoudiger te winnen gassoorten aan. Aan de basis 
van de piramide staan de moeilijkere en duurdere onconventionele gassen 
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weergegeven. De getallen tussen haakjes geven de ‘best estimates’ aan voor wat 
betreft de ‘GIIP’ (op basis van best beschikbare kennis en informatie).  
Voor de afbakening van dit rapport zal in dit verdere hoofdstuk alleen worden ingegaan 
op de ‘shale gas’ voorkomens, of: schaliegas, in Nederland. De volumes die TNO 
hiervoor heeft berekend staan in de volgende tabel vermeld: 
 

Tabel 3.1: Geschatte ‘un-risked’ volumes aan schaliegasvoorkomens in Nederland. Bron: TNO (ref. 
 ‘table a’, p. 14) 

 Gas Initially in Place (GIIP), Best 

Estimate (bcm) 

Producible Gas in Place (PGIP), 

Best Estimate (bcm)* 

Hoog potentieel 110.000 5.600 

Middel potentieel 330.000 16.000 

Laag potentieel 2.600.000 130.000 

   

Groningen > 3.200 > 3.200 

In bijlage ‘B’ bij het rapport meldt TNO voor de ‘PGIP’ een range van 34 - 100.000 miljard m3 (min. - 
max.) voor de zgn. ‘high potential’ schaliegas gebieden, 25 - 160.000 m3 voor de ‘medium potential’ 
gebieden en 110 - 1.600.000 miljard m3 voor de ‘unknown potential’.9 
 
Ter vergelijking zijn in de tabel hierboven ook de maximaal geschatte (initiële) voorraden 
en de (eind-)productie vanuit het Groningen veld weergegeven (gedurende de totale 
levensduur van dat veld dat sinds 1959 aardgas produceert). En ter vergelijking: het 
gemiddeld aardgasgebruik in geheel Nederland (huishoudens en industrie) bedraagt 
ongeveer 46 miljard m3 per jaar (CBS, 2009). 
 
Het verschil tussen de twee kolommen is de (inschatting van de) technische 
winbaarheid van het totaal aanwezige gas (de zgn. ‘recovery factor’), overigens zonder 
toepassing van economische criteria (bijv. kosten). TNO schat voor deze recovery factor 
een waarde van tussen de 5 en 20% (bij schaliegasproductie), uit het overzicht van 
tabel ‘a’ van het TNO rapport volgt een gehanteerd getal van 5%.10  
 
Hieruit blijkt de zeer grote potentie van schaliegas, zeker ook in vergelijking met de 
hoeveelheden aan Nederlands conventioneel gas, indien dit op een technisch en 
economisch winbare wijze uit de grond gehaald kan worden. Maar ook valt de nog 
uiterst brede range van de te verwachten produceerbare voorraden op. Dit geeft ook 
aan dat er nog veel onzekerheid is in de aannames om tot deze inschattingen te komen. 
Nader onderzoek door bijvoorbeeld het uitvoeren van een aantal proefboringen in de 
meest kansrijke gebieden moet meer duidelijkheid gaan bieden over de technische én 
economische haalbaarheid van schaliegasproductie in Nederland, mede omdat de 
verwachte volumes nog ‘un-risked’ zijn (zie hieronder). Ook de verdere ontwikkeling en 
optimalisatie van de technieken die voor de (opsporing en) winning van schaliegas 
nodig zijn, speelt daarbij een belangrijke rol. De schattingen van TNO zijn dan ook te 
zien als een eerste inventarisatie van de theoretisch mogelijk winbare volumes aan 
schaliegas. 

                                                   
 
9  ref. TNO rapport, p. 162. 
10  ref. TNO, p. 11 (bovenaan). N.B.: bij ‘conventionele’ gasproductie bedraagt die recovery factor 
 meer dan 80-95% van het oorspronkelijk aanwezige gasvolume. 
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In dit kader moet worden opgemerkt te worden dat ook een Amerikaanse 
overheidsorganisatie, de ‘Energy Information Administration’ (EIA), in april 2011 een 
inventarisatie van schaliegasvoorkomens heeft gepubliceerd (een zgn. ‘initial 
assessment’)11. Dit rapport behandelt de voorkomens van schaliegas in 48 
geïdentificeerde schaliegasregio’s in de wereld, met een uitgebreidere analyse van 32 
‘basins’ (zie figuur hieronder).  
 

 
Figuur 3.3: Overzicht van 48 onderzochte grote schaliegas ’bekkenss’ in 32 landen. Bron: EIA. 

 
De initiële inschatting van de in deze gebieden aanwezige technisch winbare 
voorkomens bedraagt volgens de EIA 5.760 trillion (1012) cubic feet (omgerekend: 
163.000 miljard kubieke meter/ m3) buiten de VS, met de voorraden in de VS geschat op 
862 trillion (1012) cubic feet (omgerekend: 24.400 miljard m3). 
 
De technisch winbare schattingen van de EIA voor de twee grootste schaliegasgebieden 
in Europa bedragen 3.740 miljard m3 (Polen) en 3.600 miljard m3 (Frankrijk). Daarnaast 
zijn voorkomens van schaliegas te verwachten in delen van het Verenigd Koninkrijk, 
Scandinavië, België en Duitsland, zie onderstaande figuur voor de ligging ervan (voor 
Noord-West-Europa).  

                                                   
 
11  ‘World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions around the United States, april 
 2011’, EIA. Te vinden op: www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf  
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Figuur 3.4:  Overzicht van onderzochte schaliegas ’bekkens’ in West Europa. Bron: EIA (bijlage
 van Advanced Resources International). 

 

 
Figuur 3.5:  Overzicht van onderzochte schaliegas ’basins’ in België / Nederland / Duitsland. 

Bron: EIA (bijlage van Advanced Resources International). 

Voor de schaliegas volumes in Nederland gaat het EIA rapport uit van 17 trillion (1012) 
cubic feet (omgerekend: 481 miljard m3) aan technisch winbare hoeveelheden12. Ter 
vergelijking, per 1 januari 2011 bedroegen de voorraden in ontwikkelde en 
nietontwikkelde conventionele voorkomens in Nederland (onshore èn offshore) samen 
1.304 miljard m3 13. Dit betekent dat de door de EIA gehanteerde schattingen aan 
winbare hoeveelheden Nederlands schaliegas een toename van de nationale 
                                                   
 
12  ref. Tabel 1 van het EIA-rapport (p. 4). 
13  ‘Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland. Jaarverslag 2010’, Ministerie van Economische Zaken, 
  Landbouw & Innovatie, juni 2011, p. 14, 120. 
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gasvoorraden van ongeveer 37% bedraagt. Of, vergeleken met het jaarlijkse 
aardgasverbruik van 46 miljard m3 (zie eerder): ruim 10 jaar aan additioneel (nieuw) 
eigen gasverbruik (481/46). 
 

Box 2 – schattingen technisch winbare hoeveelheden 
 
Het gaat in deze schattingen om ‘risked’ volumes (in tegenstelling tot de ‘un-risked’ 
volumes bij TNO), dat wil zeggen dat op basis van (m.n.) geotechnisch inzicht een 
nauwkeuriger inschatting wordt gemaakt van de, naar beste verwachting, 
daadwerkelijk winbare delen (‘plays’) vanuit de geïdentificeerde gebieden die (in 
potentie) schaliegas bevatten (‘prospective area’). Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
een ‘succes factor’ die uit twee delen is opgebouwd: de ‘play succes probability factor’ 
en de ‘prospective area succes factor’. Beide worden bepaald/ingeschat op basis van 
geologische en technische parameters, en ‘expert judgement’. Daarbovenop wordt 
een ‘schaliegas recovery factor’ verwerkt, de factor die door de EIA wordt gehanteerd 
ligt tussen de 15 en 35%14. 

  
In haar rapport ‘Focus on Dutch Gas’ uit 201115 geeft EBN, de Nederlandse 
staatsparticipant en als zodanig zelf (ook) actief in de eerste schaliegasprojecten als 
minderheidsaandeelhouder (t.w. 40%), aan dat deze onconventionele gasvoorraden nog 
moeilijk op commerciële basis te vinden èn te produceren zijn, althans op grond van 
bestaande opsporing- en productietechnieken. De voorkomens zijn namelijk gesitueerd 
in extreem complexe en vaak nog slecht begrepen geologische systemen. EBN hanteert 
hiervoor overigens de term ‘challenging reservoirs’16 Vanwege de lage permeabiliteit 
van de reservoirs zijn dure productiestimulatiemethoden nodig om ze te ontwikkelen en 
een voldoende hoeveelheid gasstroom op gang te brengen die de winning commercieel 
aantrekkelijk maakt. Hierdoor zijn de economische risico’s van het ontwikkelen hoog, 
met onvoorspelbare resultaten / opbrengsten, wat de industrie weerhoudt tot het 
investeren in deze voorkomens, aldus EBN17. 
 
Op basis van laatste inzichten bevatten alle ‘challenging reservoirs’ samen een mogelijk 
productievolume van (orde grootte) honderden miljarden kubieke meters aardgas, 
voldoende voor enkele decennia aan Nederlandse gasconsumptie. EBN is ook zelf 
actief om het nationale potentieel van onconventioneel gas nader te onderzoeken door 
het steunen van industrieel onderzoek, samenwerking met universiteiten en door haar 
deelname in de veldontwikkelingsactiviteiten (via rechtstreekse participatie). Een en 
ander moet in samenhang met het nationaal belang worden gezien, t.w. toekomstige 
gasvoorzieningszekerheid (‘security of supply’), en - niet op de laatste plaats - met 
betrekking tot het milieu, aldus EBN.18 
 

                                                   
 
14  Zie EIA-rapport, p. 6/7. Zie verder voor de precieze analyse voor de bepaling en inschatting van de 
 schaliegas voorraden de details in het rapport van Advanced Resources International dat als bijlage 
 bij het EIA rapport zit ingesloten (H2 t/m H6). 
15  ‘Focus on Dutch gas 2011’ EBN, Utrecht. Te vinden op: 
 http://www.ebn.nl/files/2011_06_01_ebn_focus_on_dutch_gas_2011.pdf 
16  EBN rapport, p. 13. 
17  Idem, p. 13. 
18  Idem, p. 13. 
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Box 3 – Standpunt Minister van EL&I 
 
De Minister van EL&I onderschrijft dit perspectief19: ‘De schattingen over de 
hoeveelheden onconventioneel gas zijn veelbelovend. De potentiële winning moet 
echter nog bewezen worden. Een eerste stap in het proces is te komen tot een inzicht 
in waar en hoeveel volume er mogelijk aanwezig is in Nederland. In de laatste twee 
jaar zijn hierover verschillende publicaties verschenen met sterk uiteenlopende 
schattingen. Dat komt vooral doordat er verschillende uitgangspunten worden 
gehanteerd in termen van theoretisch aanwezige voorraden, technische winbaarheid, 
milieurandvoorwaarden en inpasbaarheid boven- en ondergronds. Om meer 
duidelijkheid te krijgen over de hoeveelheid en locatie van onconventioneel gas in 
Nederland moeten de onconventionele bronnen verkend worden via proefboringen en 
testen. De feitelijke kennis die dit oplevert, is nodig om de voorraden van 
onconventioneel gas meer onderbouwd te kunnen inschatten. De proefboringen zijn 
ook nodig om een goed idee te krijgen van de winbaarheid van het gas en de 
technieken die daarvoor nodig zijn. Op basis daarvan is het mogelijk om een goed 
beeld te vormen over de mogelijke impact van het winnen van onconventioneel gas op 
natuur, milieu en landschap. Marktpartijen nemen primair het initiatief tot proefboringen 
en testen. De overheid moet zorgen dat veiligheid voor mens en milieu is 
gewaarborgd.’ 

 
Op basis van recente studies naar de aanwezigheid van onconventionele gasvoorraden 
is gebleken dat de potentieel aanwezige volumes aanzienlijk kunnen zijn, ook in 
Nederland voor wat betreft het zgn. ‘schaliegas’.  
De ‘ontdekking’ van de mogelijkheid om middels recente technische innovaties 
schaliegas onder economische condities te kunnen winnen heeft geleid tot een omslag 
van het functioneren van de internationale gasmarkt. De Verenigde Staten zijn ‘trekker’ 
in dit wereldwijde fenomeen van schaliegas. Voor Nederland kan op basis van 
inschattingen van de EIA de (bestaande) gasvoorraden met een kleine 40% toenemen, 
min of meer gelijk aan de inschattingen op wereldschaal. Wel is het zo dat veel van de 
(potentiële) schaliegasvoorraden nog gebaseerd zijn op initiële inschattingen met soms 
erg brede ranges. Nader onderzoek naar de precieze winbaarheid ervan is noodzakelijk 
om een nauwkeuriger beeld te krijgen naar de effecten van schaliegas op de nationale 
en internationale gasmarkten, en op het milieu.  
 

3.3 Opsporing- en productieactiviteiten 

25 DECC rapport 
Cuadrilla Resources Holding Limited (“Cuadrilla”) noemt zich een ‘Engelse 
onafhankelijke olie en gasmaatschappij in Lichfield, Staffordshire, actief met de 
opsporing van onconventionele koolwaterstoffen [olie en gas]”. Het heeft tot nu toe twee 
boringen verricht; de eerste in Preese Hall, de tweede in Grange Hill. Cuadrilla begon 
met de boring bij Preese Hall - gelegen op een afstand van ongeveer 8 km vanaf 
Blackpool - in augustus 2010 en een derde put is nu gestart.  
 

                                                   
 
19  TK 28 982, nr. 123, 8 juni 2011. 
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Nederlandse context 
Zie de toelichting over de status van opsporingsactiviteiten naar schaliegas in Nederland 
(Nederlandse context) hieronder. 
 
26 DECC rapport 
Cuadrilla heeft ‘Fase 1’ van de opsporing bij Preese Hall-1 afgerond in december 2010, 
waarbij het bedrif aanwijzingen voor de aanwezigheid van aardgas aantrof. Fase 2 van 
de opsporingsactiviteiten begon in 2011 en duurt naar verwachting drie tot zes 
maanden. De directeur van Cuadrilla Resources, Mark Miller, vertelt: “Zodra we de 
putten uit de opsporingsfase hebben geboord gaan we deze testen, om te bezien hoe 
commercieel ze zijn [...] zodat we een beslissing op commerciële gronden kunnen 
maken of we meer putten willen boren”. Mr. Miller legt aan ons uit dat gegevens over de 
opsporing “in de beginfase van de activiteiten vertrouwelijk is”. 
 
Nederlandse context 
Zie de toelichting over de status van opsporingsactiviteiten naar schaliegas in Nederland 
(Nederlandse context) hieronder. 
 
27 DECC rapport 
IGas Energy (IGas or Island Gas) is opgericht in 2003 met het doel “om nationaal (UK) 
gas te produceren en te verkopen vanuit onconventionele reservoirs, in het bijzonder 
Coal Bed Methane (CBM)”. Coal Bed Methane, ook bekend als ‘steenkoollagen-gas’ is 
aardgas dat in steenkoollagen zit opgesloten en wordt meestal geproduceerd middels 
hydraulisch fracking. Normaal gesproken wordt vanuit nieuwe steenkoollagen 
geproduceerd in gevallen waar de steenkool zelf commercieel gezien niet optimaal te 
winnen valt. De directeur van IGas Energy, Andrew Austin, geeft aan dat zijn bedrijf 
momenteel bezig is met “een proefinstallatie naar ‘CBM’ waarbij gas vanaf een locatie 
bij Doe Green in Warrington wordt geproduceerd en dat vervolgens wordt omgezet in 
elektriciteit die wordt verkocht”. 
 
Nederlandse context 
Zie de toelichting over de status van opsporingsactiviteiten naar schaliegas in Nederland 
(Nederlandse context) hieronder. 
 
28 DECC rapport 
De productievergunningen van IGas “dekken een bruto gebied van ongeveer 1.756 km2 
over Cheshire, Yorkshire, Staffordshire en de kust van Noord-Wales”. Gebaseerd op “de 
schatting van het contingent winbare voorraden” denkt I Gas dat “er genoeg gas is om 
meer dan zeven procent van de huishoudens in het Verenigd Koninkrijk van elektriciteit 
te voorzien voor de komende 15 jaar”. Alhoewel IGas zich toelegt op CBM voorraden 
heeft zij “een significant potentieel aan schaliegasvoorraden binnen haar 
vergunningsgebied geïdentificeerd, met voorlopige schattingen van 1,9 trillion kubieke 
voet [53,2 bcm]”.  
 
Nederlandse context alinea’s 25 tot en met 28, inclusief onderbouwing daarvan: 
Per 5 juli 2011 zijn in totaal 6 opsporingsvergunningen naar onconventioneel gas op 
land verleend door de Minister van EL&I (als bevoegd gezag op grond van de 
Mijnbouwwet):  
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Tabel 3.2: Overzicht aan zgn. onconventionele gasvergunningen in Nederland. Bron: Staatscourant. 

# Concessie Houder Verleend Oppervlakte 
(km2) 

1 Noord-Brabant Brabant Resources B.V.20 14-10-2009 1.929 
2 Oost-IJssel Queensland Gas Company 

Limited 
17-11-2009 3.662 

3 Peel DSM Energie (Rijn) B.V. 17-11-2009 365 
4 Noordoostpolder Cuadrilla Resources Ltd. 15-06-2010 819 
5 De Kempen Nog niet bekend 15-06-2011 

(aangevraagd) 
941 

6 Breda-Maas Nog niet bekend 05-07-2011 
(aangevraagd) 

1.042 

   Totaal: 8.758 
 
Aangetekend wordt dat de vergunning van DSM (Peel) met name is gericht op 
(toekomstige) CBM/ Coal Bed Methaan winning. Ook de activiteiten van Queensland 
(Oost IJssel) zijn (primair) daarop gericht. Over de twee laatste gebieden in de lijst 
hierboven (‘De Kempen’, ‘Breda-Maas’) is nog weinig bekend omdat die vrij recent met 
de vergunningsaanvraag zijn gestart, een procedure die veelal een jaar in beslag neemt. 
Het is overigens op basis van een gepubliceerde opsporingsvergunning niet geheel 
eenduidig op welke ‘onconventionele’ grondstoffen een vergunning betrekking heeft, en 
in hoeverre die beperkt is tot een ‘soort’ van gas. Los daarvan is de aangevraagde 
oppervlakte (zie tabel 3.2) geen accurate maat van de werkelijke oppervlakte van de 
(nog verwachte!) voorkomens, omdat door een aanvrager veelal een ruime grens om de 
voorkomens heen wordt aangevraagd.’ Daarnaast zijn er - zeker op het vaste land - nog 
andere (gas)concessies die in theorie uitgebreid kunnen worden naar de opsporing (en 
eventuele winning) van schaliegas. Olie- en gasvergunningen worden verleend op basis 
van De Mijnbouwwet, waarin het begrip ‘schaliegas’ echter niet voorkomt (noch: 
‘onconventioneel gas’). Het (juridische) basisbegrip in De Mijnbouwwet is ‘delfstoffen’, 
respectievelijk ‘koolwaterstoffen’. Wel dient een vergunninghouder aan te geven (bij de 
aanvraag) in welke reservoirs hij deze koolwaterstoffen wilt opsporen, op basis waarvan 
duidelijk is/wordt of het schaliegas, CBM of een andere ‘typologie’ betreft. Bestaande 
houders van conventionele gasvergunningen kunnen in principe binnen hun eigen 
vergunningsgebieden naar schaliegas gaan zoeken (via ‘opsporing’, i.c. proefboren), 
zodat er in principe veel meer schaliegasboringen in de nabije toekomst kunnen gaan 
plaatsvinden. Hierdoor neem het totale ‘areaal’ aan schalie en CBM-gas uiteraard 
verder toe. 

                                                   
 
20  Naamswijziging per 14-04-2010. Oorspronkelijke aanvrager: Cuadrilla Resources Ltd. 
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Figuur 3.6: Vergunningen voor olie en gas per 1 juni 2010. In de grote oranje gebieden liggen de 
genoemde schaliegas vergunningen. De twee recent aangevraagde gebieden staan hier nog niet op 
aangegeven. Bron: Min EL&I 2011 

 
Voor wat betreft de genoemde opsporingsvergunningen (ref. tabel 3.2) is Brabant 
Resources (60% Cuadrilla Resources Limited / 40% EBN) veruit de meest actieve partij; 
momenteel bereidt dit bedrijf twee opsporingsboringen voor: één in de gemeente 
Haaren en één in de gemeente Boxtel. Laatstgenoemde gemeente heeft Brabant 
Resources op 11 januari 2011 een bouwvergunning verleend voor het realiseren van de 
proefboorlocatie. 
  
Cuadrilla Resources is een onafhankelijke energiemaatschappij opgericht in 2007 en 
gevestigd in Engeland. De onderneming richt zich op de ontwikkeling van 
onconventionele gasvoorraden21. Het heeft tot nu toe de eerste boringen verricht in 
‘Preese Hall’, ongeveer 8 km. vanaf Blackpool, gevolgd door de locatie ‘Grange Hill’. De 
activiteiten bij Preese Hall vonden plaats in augustus tot december 2010 door het zetten 
van een verticale proefboring tot een diepte van ongeveer 3.000 meter. Het betreft hier 
de zogenaamde. ‘Bowland Shale’ waarnaar geboord wordt.  
 
In maart 2011 is inmiddels de tweede fase van het onderzoek naar schaliegas in het 
Verenigd Koninkrijk gestart. In de deze fase zal ook worden gestart met het stimuleren 
van de gaslagen middels hydraulic fracturing of ‘fracken’ van de schalielagen op een 
diepte van ongeveer 1.500 meter. Na afronding van deze fase is Cuadrilla in staat om 

                                                   
 
21  http://www.cuadrillaresources.com/ (Engels) en: http://cuadrillaresources.nl/ (Nederlands). 
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aan te geven of, en in hoeverre, er commercieel winbare schaliegasvoorraden binnen 
het boorgebied aanwezig zijn.  
 
Vanwege geregistreerde trillingen in de nabijheid van de boring bij Blackpool op resp. 1 
april en 27 mei 2011 heeft Cuadrilla Resources eind mei besloten de frackingactiviteiten 
tijdelijk stop te zetten, in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar de 
achtergrond daarvan22. Samen met seismische experts van de Britse Geologische 
Dienst (BGS) onderzoekt Cuadrilla Resources of er een relatie bestaat tussen de 
bevingen en de frackingactiviteiten. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een 
geomechanisch model om de relatie tussen de geregistreerde (zwakke) trillingen en de 
uitgevoerde frackoperaties in kaart te brengen. De BGS beschrijft deze trillingen 
overigens als “...pretty insignificant even by UK standards”.23 
 
De bevingen in Engeland hebben geleid tot vragen van Tweedekamerleden en een 
reactie van minister Verhagen hierop24 25. In zijn brief aan het parlement benadrukt de 
minister dat de veiligheid van de proefboring te allen tijde gewaarborgd moet zijn (zie de 
eerdere opmerkingen hieromtrent in de paragraaf over de Nederlandse voorraden, en 
de betreffende brief van de Minister van 20 juni 2011 aan de Tweede Kamer.26 
 

Box 4 – Voorbereidingen in Nederland 

Citaten uit de brief van minister Verhagen aan de Tweede Kamer dd. 20 juni 2011 

‘In Nederland lopen op dit moment voorbereidingen voor de opsporing en de eventuele 
daaropvolgende winning van schaliegas in Noord-Brabant. Op dit moment verkeert dit 
project nog in de opsporingsfase. De hiervoor benodigde vergunningen zijn reeds 
verleend. Om de proefboringen te kunnen laten plaatsvinden, zullen de komende tijd 
voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden op de geplande locatie. Deze 
werkzaamheden zullen aan het eind van de zomer afgerond worden. De 
vergunninghouder verwacht dat eind dit jaar de feitelijke proefboring naar schaliegas zal 
plaatsvinden. Tot eind van dit jaar zullen er dus geen boringen plaatsvinden.  

Voordat er daadwerkelijk geboord wordt, zal worden geborgd dat de veiligheid – op het 
moment dat (proef)boringen plaatsvinden – is verzekerd. Voordat er feitelijk geboord 
kan worden, moet namelijk voldaan zijn aan eisen zoals deze gesteld zijn in het Besluit 
algemene regels milieu mijnbouw, en moet een veiligheid- en gezondheiddocument en 
een boorprogramma worden overlegd aan SodM. Het is van belang dat hier alle 
relevante, actuele inzichten in worden meegenomen. Daarom vind ik het van groot 
belang dat na het bekend worden van de tweede beving in het Verenigd Koninkrijk, 
SodM direct actie heeft ondernomen. SodM heeft Cuadrilla, de vergunninghouder in het 
Verenigd Koninkrijk, op 14 juni schriftelijk laten weten dat, voorafgaande aan de 
indiening van het boorprogramma bij SodM, onderzocht moet zijn wat de oorzaak is van 
de trillingen.’ 

                                                   
 
22  Zie ook het persbericht hierover: http://www.cuadrillaresources.com/cms/wp-
 content/uploads/2011/06/National-media-statement.pdf . 
23  Zie hierover: http://www.cuadrillaresources.com/cms/wp-content/uploads/2011/06/Lancashire-
 Operations-Status-Report-28-06-11.pdf . 
24  TK 2010-2011, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2839. 
25  TK 28 982, nr. 123, 8 juni 2011 resp. nr.124, 20 juni 2011. 
26  TK 28 982, nr. 124, 20 juni 2011. 
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3.4 Internationale voorkomens en verhoudingen van schaliegas 

De Nederlandse context van alinea’s 29 tot en met 34 zijn samengevoegd aan het eind 
van deze paragraaf. 
 
29 DECC rapport 
Volgens de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) is de Amerikaanse 
schaliegasproductie tijdens het laatste decennium met een factor veertien verhoogd en 
momenteel goed voor 22% van de gas productie en 32% van de totale gasvoorraden in 
de VS. De EIA voorspelt dat schaliegasproductie medio 2030 14% van de totale 
mondiale gasproductie zal vertegenwoordigen. Op een recente olie- en gas-conferentie 
in Houston heeft ExxonMobil America's Vice President voor aardgas, Steve Kirchoff, zijn 
overtuiging kenbaar gemaakt dat 'onconventionele bronnen van aardgas mogelijk 70% 
van de Amerikaanse gasvoorziening in 2030 zullen vertegenwoordigen. 
 
30 DECC rapport 
Dr. Ken Morgan, Professor in de geologie en directeur van Texas Christian University's 
Energy Institute, heeft de mogelijkheden voor schaliegas als brandstof in de 
transportsector besproken. Een toename van het aantal voertuigen dat gebruik maakt 
van aardgas zou de VS in staat stellen om de productie van schaliegas te gebruiken om 
een gedeelte van haar olie-invoer te vervangen. Van de 16-17 miljoen gebruikte vaten 
olie per dag van de VS, vertelde hij ons dat 10 miljoen vaten wordt geïmporteerd, en 
70% daarvan dat wordt gebruikt voor het transport. Dr. Morgan merkte op dat er in de 
VS op dit moment minder dan 150.000 voertuigen geschikt zijn voor aardgas, maar hij 
gelooft dat de VS mogelijk op de rand van het invoeren van de “Gouden Eeuw” van 
aardgas staat. 
 
31 DECC rapport 
… Chief Operating Officer van Schlumberger Oil Services - Paal Kibsgaard - heeft 
gezegd: "We zijn ervan overtuigd dat de brute krachtbenadering [met andere woorden, 
veel individuele boringen tot een levensvatbare "play" van gas word gevonden] in 
Noord-Amerika, niet praktisch zal zijn in het buitenland, dan wel uit financiële of 
operationele overwegingen. Hier voegde hij nog aan toe "We moeten een workflow en 
technologie ontwikkelen voor een betere evaluatie van de schaliegasreservoirs [...] het 
doel zal zijn om alleen de beste putten en de beste intervals aan te boren, terwijl we 
blijven zoeken naar [fracking] oplossingen die het gebruik van zowel water als zand 
minimaliseren. Andrew Gould - Schlumberger Chief Executive Olie en Gas Services - 
heeft gezegd dat het "boren en produceren van schaliegas in Centraal-Europa heel 
anders zal zijn in de zuidelijke Verenigde Staten door financiële, logistieke, sociale- en 
wettelijke oorzaken". 
 
32 DECC rapport 
Cuadrilla’s Executive Director Dennis Carlton vertelde ons dat het huidige Britse 
regulerende regime "een beter systeem is dan dat [in] Noord-Amerika omdat [...] elke 
put zijn eigen boorplan heeft". Ook de minister beweerde ook dat het Verenigd 
Koninkrijk een "veel meer samenhangend systeem van regelgeving heeft [...] dat van 
toepassing is voor het gehele land”. DECC beschreef de regulering in het Verenigd 
Koninkrijk als "goed ontworpen met duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid tussen 
verschillende onderdelen, waaronder DECC, de HSE, de Environment Agency, en 
lokale planning Autoriteit’. 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - 25 - 8 september 2011 
 

 

 
33 DECC rapport 
Shell vestigde de aandacht op bestaande schaliegasopsporing in Zweden, Duitsland,  
Oekraïne, Zuid-Afrika en China en coal bed methane assets in Oost-Australië  
en China. Tabel 3.3 (niet opgenomen n dit rapport) geeft de geschatte wereldwijde 
onconventioneel aardgasvoorraden weer. Professor Stevens van Chatham House 
merkte op dat een rapport van de National Petroleum Council in 2007 de wereldwijde 
onconventioneel gasvoorraden raamde op vijf maal de conventionele gasvoorraden, 
terwijl Shell een raming van de IEA citeerde waarin de onconventioneel gasvoorraden 
op 123 jaar de huidige mondiale productie raamde. Hoewel deze cijfers veelbelovend 
lijken, vertelde Jonathan Craig van de Geological Society ons dat de "echte vraag is“ 
hoeveel van dat gas technisch en commercieel winbaar is[...], er zijn voorraden [...], een 
belangrijk deel, misschien 20% tot 30% van die voorraden zijn technisch winbaar. Daar 
moet dan nog een economische filtering op worden losgelaten. 
 
34 DECC rapport 
ExxonMobil Exploration and Production Polen (EMEPP), gevestigd in Polen, vertelde 
ons dat ze de analyse van de resultaten van het boren van twee putten (vanaf april 
2011) afwachten om te zien of er verdere operaties, waaronder hydraulisch fracking, zal 
plaatsvinden op deze sites. Ze hebben ook drie andere gebieden onderzocht en zijn 
begonnen in een vierde gebied. ExxonMobil vertelde ons dat het gelooft dat 
"onconventioneel gasvoorraden in toenemende mate zullen bijdragen aan de Europese 
gasvoorziening" en zij verwachten dat het een bijdrage zal leveren aan ongeveer 10% 
van het totale aanbod in 2030". 
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Nederlandse context [alinea’s 29 t/m 34] 

Op basis van een notitie van de Engelse overheid (‘Department of Energy and Climate 
Change’, ‘DECC’)27, ziet een totaaloverzicht van de (wereldwijde) onconventionele 
gasvoorraden er op hoofdlijnen als volgt uit:  

Tabel 3.6  Onconventionele gasvoorkomens (‘GRIP’) (in 1.000 miljard m3). Bron: 
 Memorandum van de DECC, uit het ECC rapport (p. 17). 

 Tight Coal-bed Schaliegas Total 
Midden Oosten en Noord Afrika 23  0  72  85  

Sub-Sahara Afrika 22  1 8  31 

Voormalige Sovjet-Unie 25 112 18 155 

Azie-Pacific 51  49 174  274 

Noord Amerika 35  85  109  233  

Latijns Amerika 37  1 60  98 

Europa 12  8  16  35  

-Centraal en Oost 2  3 1  7 

-West 10  4  14  29  

Wereld 210  256 456  921 
 
In het hierboven eerder aangehaalde Amerikaanse ‘Schaliegas’-rapport schat het EIA 
dat de wereldwijde technische (winbare) gashoeveelheden door de recente ‘ontdekking’ 
van schaliegas kan toenemen met 40% tot ong. 452.000 miljard m3. Dat sluit goed aan 
bij de verwachtingen van DECC hierboven. Met name door deze vooruitzichten heeft in 
de afgelopen 5-10 jaar de winning van schaliegas in de VS een grote vlucht genomen, 
zie ook onderstaande figuur. 
.  

 
Figuur 3.7: Overzicht schaliegas wingebieden in de VS. Bron: EIA (2010). 

 

                                                   
 
27 Als onderdeel van het rapport: ‘Shale Gas’, House of Commons, Energy and Climate Change 
 Committee; Fifth report of Session 2-010-2012, 23 May 2011. 
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Volgens de Energie Raad (AER) is de groei in de productie van onconventioneel gas 
(met name door schaliegas) ver boven verwachting geweest en heeft dit de VS in 
toenemende mate zelfvoorzienend gemaakt28. In 2009 zijn de VS hierdoor de grootste 
gasproducent geworden, boven bijvoorbeeld gasland Rusland. Volgens de EIA zal 
schaliegas tegen 2035 tot 26 procent van de nationale gasproductie van de VS kunnen 
uitmaken.  

 
Figuur 3.8: Productie (per jaar) uit schaliegasvoorkomens in Amerika. Bron: AER/ EIA. 

 
Naast de VS is dan ook een groot aantal andere landen inmiddels gestart met de 
opsporing van schaliegas. In Europa zijn vooral Polen (3.740 bcm (bron: EIA)) en 
Frankrijk (3.600 bcm (bron: EIA)) kandidaten om bij succesvolle opsporing grote 
hoeveelheden schaliegas te gaan produceren.  
Deze Europese ‘belangstelling’ is goed te zien in het overzicht in een rapport van het 
onafhankelijke Oxford Institute of Energy Studies (OIES) 29:  

                                                   
 
28  ‘Briefadvies opkomst onconventioneel gas’, Algemene EnergieRaad/ AER, Den Haag, 8 februari 

2011. Zie ook de uitgebreidere achtergrondsamenvatting. Te vinden op: 
http://www.energieraad.nl/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=813 resp. 
http://www.energieraad.nl/Include/ElectosFileStreaming.asp?FileId=815 

29  ‘Can Unconventional Gas be a Game Changer in European Gas Markets?’, Gény, F., Oxford 
 Institute of Energy Studies, December 2010, p. 54. 
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Figuur 3.9: Overzicht recente aanvragen voor onconventionele gaswinning. Bron: OIES (IHS) 

Een belangrijk effect van deze ontwikkeling zal zijn dat de markt en de (internationale) 
prijsvorming van aardgas naar verwachting sterk zullen worden beïnvloed, aldus de 
AER in het eerder aangehaalde advies. Wel wijst zij op het nog onzekere karakter van 
de werkelijke winbare hoeveelheden van de voorkomens, en de mogelijke effecten op 
milieu in vergelijking met conventionele winningsactiviteiten. 
 

Box 5 – Onconventioneel gas in Europa 

AER30: ‘De potentiële winning van onconventioneel gas op grotere schaal in Europa 
moet nog bewezen worden en kent nog veel onzekere factoren. Schattingen voor de 
aanwezigheid van onconventionele gasvoorraden zijn gebaseerd op de aanwezigheid 
van specifieke geologische formaties. Op dit moment is er nog te weinig informatie of de 
in kaart gebrachte geologische formaties technisch potentiële winningplaatsen zijn.  

Daarnaast ligt in veel landen het eigendom van delfstoffen veelal bij overheden, 
waardoor bewoners tegenover de lasten minder direct de baten ervaren van winning. 
Weerstand tegen winning kan hierdoor groter zijn, ook door onbekendheid met 
gaswinning. Strengere milieueisen dan in de VS kunnen ook de ontwikkeling van 
potentiële bronnen vertragen.’ 

 
Overigens moet in de discussie over de milieueffecten van/bij schaliegaswinning (zie 
uitgebreider hierover in Hoofdstuk 5) ook worden gekeken naar de rol en betekenis van 
gas in de transitie-fase naar een duurzame(re) energiehuishouding; aardgas, waaronder 
schaliegas, kan als schoonste fossiele brandstof een positieve rol spelen in de verdere 
ontwikkeling van het internationale klimaatbeleid.  
 
De AER adviseert dan ook31 om een ‘...samen met het bedrijfsleven de ontwikkeling van 
hoogwaardige kennis over gas in Nederland te behouden en verder te versterken voor 

                                                   
 
30  cf. de uitgebreidere achtergrondsamenvatting bij het ‘AER Briefadvies’, p. 7. 
31  Idem, p. 10 
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het verder verbeteren van de efficiënte benutting van gas in de energiehuishouding. 
Bevorder de ontwikkeling en benutting van technologieën voor het zowel in 
economische als in milieutechnische zin optimaal winnen van onconventioneel gas, met 
vooral aandacht voor de waterhuishouding onder de grond en de behandeling van 
afvalwater.’ 
 
35 DECC rapport 
Het OIES (zie eerder) heeft in dit kader een aantal barrières geïdentificeerd voor wat 
betreft de onconventioneel gasopsporing in Europa (in vergelijking met die in de VS)32. 
Voor de ontwikkeling van deze voorkomen is een aantal belangrijke randvoorwaarden 
voor de betrokken Europese landen te stellen, waarmee deze hun eigen operationele 
kaders en eigen ‘business model’ kunnen realiseren: 
1. Een meer geconcentreerd R&D- (onderzoek en ontwikkeling) beleid voor wat betreft 

het boren naar schaliegas (� het identificeren van verhoging van productiviteit) en 
naar de ‘sweet spots’; 

2. Ontwikkeling van nieuwe technologieën met betrekking tot het reduceren van het 
aantal boorputten, de mogelijkheid van het recyclen van de benodigde 
watervolumes en het boren van langere, laterale, boorsecties; 

3. Stimuleringsmaatregelen door de overheid en aanpassen van wet- en regelgeving; 
4. De opstart/uitbreiding van een ‘kennispool’ van eigen opgeleide arbeidskrachten; 
5. Financiële compensatie aan lokale kernen/gemeenten. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging 
 
36 DECC rapport 
De DECC in het Verenigd Koninkrijk heeft daarnaast de volgende factoren 
onderscheiden in de vergelijking met de situatie en ontwikkeling van schaliegas in de VS 
en die in Europa: 
1. Een gebrek aan productie ervaring buiten de VS geeft aanleiding tot onzekerheden 

in hoeverre de voorraden kunnen worden geëxploiteerd; 
2. De prijs om investeringen te stimuleren hangt af van de productiviteit en kosten van 

de boorput(ten); 
3. Europa bezit een goed ontwikkeld kader voor wet- en regelgeving; 
4. Europa heeft een hogere bevolkingsdichtheid dan de VS; 
5. In de VS hebben landeigenaren bepaalde rechten met betrekking tot de 

koolwaterstoffen (onder hun grond) in plaats van dat die aan de overheid 
toebehoren; 

6. Er is een zwakke infrastructuur in de ontwikkelende landen; 
7. De technologie voor en kennis aangaande onconventioneel gasopsporing is in het 

algemeen voorbehouden aan de VS. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging 
 

                                                   
 
32  ‘Can Unconventional Gas be a Game Changer in European Gas Markets?’, Gény, F., Oxford 
 Institute of Energy Studies, 2010, p.2, 83-84. 
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37 DECC rapport 
We concluderen dat het voor het Verenigd Koninkrijk belangrijk is om de 
ontwikkeling van schaliegas in Polen – de “barometer van Europa” op dit gebied – 
te volgen, vanuit het perspectief van opsporing en regelgeving. We zijn bezorgd 
dat er voor het Verenigd Koninkrijk negatieve gevolgen kunnen zijn als Polen 
binnen de EU eenzijdig haar schaliegasvoorraden gaat ontwikkelen, met name 
indien haar energiebeleid zal worden gebaseerd op energievoorzieningszekerheid 
vanwege de [door haar gewenste] vermindering van de afhankelijkheid van 
importgas – dit ondanks de milieuzorgen bij het hydraulisch fracken die in de 
gaten moeten worden gehouden. 
 
Nederlandse context 
Het aanbod van schaliegas op wereldniveau bezien is - in potentie - enorm. Voor de 
(succesvolle) ontwikkeling van schaliegasopsporing en productie in de verschillende 
landen in Europa is nader onderzoek nodig naar de voorkomens en de bijhorende 
winningstechnieken. Vooralsnog is de VS leidend in al deze ontwikkelingen, waardoor 
andere landen (deels) afhankelijk zijn van Amerikaanse technologie en firma’s met 
voldoende ervaring die het gas kunnen opsporen en winnen. Ook de politieke context 
die het potentieel grotere aanbod van nieuwe gasvoorkomens, waaronder die in 
bijvoorbeeld Polen, kan hebben op de Europese, en internationale, gasmarkt, verdient 
nader aandacht, dit naast de effecten voor het milieu die met de winning van schaliegas 
verbonden zijn. 
 

3.5 De risico’s van versneld leeg produceren van schaliegas 

38 tot 41 DECC rapport 
Deze alinea’s gaan over een technisch aspect dat schaliegasvoorkomens mogelijk een 
kortere levensduur hebben dan conventionele gasreservoirs. Dit zorgt in bijvoorbeeld 
Texas voor het probleem dat oude boorputten niet opgeruimd worden, maar ‘verweesd’ 
worden achtergelaten. 
 
Nederlandse context 
Dit is in Nederland niet van toepassing omdat de mijnbouwwet eisen stelt aan het 
opruimen van oude boorputten. 
 
DECC rapport 38 
‘Decline rate’ is de Engelse term voor de afname van de gasstromen bij het produceren 
van een (m.n.) gasvoorkomen: de zgn. depletiesnelheid van een reservoir. Om dit 
inzichtelijk te maken worden in onderstaande figuur twee extremen aangegeven. Op 
basis van een hypothetisch voorbeeld wordt aangegeven hoe gasvoorraden gedurende 
hun productie in de tijd afnemen, waarbij twee verschillende uitgangpunten worden 
gehanteerd; een pessimistische en een optimistische.  
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Figuur 3.10: ’Decline-rates’ bij onconventionele gaswinning. Bron: UK Report (p. 19). 

De ‘pessimistische’ curve daalt relatief snel naar nul, de ‘optimistische’ laat een meer 
gelijkmatige daling zien van de gasproductie in de tijd, daarna gevolgd door een langere 
periode van (weliswaar) relatief lage productie. Voor de meest waarschijnlijke 
‘productiekarakteristiek’ in het geval van schaliegasvoorkomens bestaat nog geen 
algemeen gedragen visie. Voor de positieve case schijnt meer draagvlak te zijn 
(‘hyperbolische visie’), een kleinere groep geconsulteerde experts in het Verenigd 
Koninkrijk heeft aangegeven voorkeur te hebben voor de meer pessimistische curve 
(‘exponentiële visie’). Professor Paul Stevens van het Chatham House geeft hieromtrent 
aan dat “alhoewel onconventionele gasvoorkomens geschat worden op wel vijfmaal de 
conventionele voorkomens, er twijfel is over de ‘decline rates’, die sneller kunnen zijn 
[vanwege het verschil in oorsprong van de onconventionele reservoirs]”. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
39 DECC rapport 
Volgens Cuadrilla (die de ‘hyperbolische’ visie aanhangt) dienen de depletiesnelheden 
voor de voorkomens in het Verenigd Koninkrijk (als analogie) te worden vergeleken met 
de commerciële ‘schaliegas plays’ in de VS, waarbij de depletiesnelheden (eerder) 
dienen te worden gebaseerd op lange termijn projecties dan op wetenschappelijke 
feiten. Daarbij is van belang dat, net zoals bij ander onconventionele gasputten een 
typische schaliegasput sterke initiële afnamesnelheden laat zien - typisch rond de 30% 
tot 40% voor een periode van één tot twee jaar -, gevolgd door 50 jaar, of meer, 
commerciële productie bij lagere snelheden, tot ongeveer 5-7 % (van de oorspronkelijk 
productie). Een vertegenwoordiger van de OFGEM heeft in dit kader aangegeven dat 
ervaring vanuit de VS aangeeft dat alhoewel onconventionele gasputten sneller 
teruglopen dan conventionele gasputten, de productieniveaus kunnen worden verbeterd 
door het herfracken van de putten. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging Zie wel de eerdere (algemene) opmerking bovenaan deze paragraaf. 
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40 DECC rapport 
De pessimistische visie op het gedrag van deze depletiesnelheden roept de vraag op 
over de (verwijdering van) verlaten boorputten verspreid door het landschap. Gedurende 
de afgelopen 10 jaar heeft de productie van schaliegas zich bijvoorbeeld verplaatst 
vanuit de meer verlaten gebieden naar de meer bewoonde delen van de staat Texas. 
Eén van de aandachtspunten hierbij is dat op vrijwel uitgeproduceerde putten - waaruit 
geen commerciële productie meer mogelijk is – geen (nieuw-) bouwactiviteiten mogelijk 
zijn. De Commissie van de Texaanse Treinmaatschappij en de olie- en 
gastoezichthouder eisen nu een bijdrage van de operators in een fonds zodat putten 
niet in zo’n situatie worden achtergelaten (door bijvoorbeeld het overdragen van het 
eigendom van dit soort putten). Hiermee kan een soort van ‘wezen’-fonds voor 
achtergelaten putten worden bekostigd, waarmee in lijn met de van toepassing zijnde 
Texaanse wetgeving oude putten kunnen worden verwijderd en de omgeving kan 
worden schoongemaakt. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. Zie de toelichting onderaan deze paragraaf. Het aspect van niet 
opgeruimde boorputten is niet aan de orde in Nederland. Hiervoor is duidelijke 
wetgeving om dit te voorkomen. 
 
41 DECC rapport 
In het overvolle Verenigd Koninkrijk kunnen we ons niet het risico veroorloven dat 
er verontreinigde en verlaten sites ontstaan waar de productie van schaliegas is 
gestopt. Het vooruitzicht van een dergelijk risico moet zorgvuldig worden 
overwogen bij het verlenen van vergunningen of geven van toestemmingen. Wij 
adviseren dat het DECC eist dat er een fonds worden opgericht om ervoor te 
zorgen dat wanneer putten verlaten worden, ze kunnen worden afgesloten 
(“plugged”). Een dergelijk fonds kan worden ingesteld door middel van een 
heffing op het boren naar schaliegas of door een vooraf gemaakte overeenkomst 
of vooruitbetaling (‘borg’). 
 
Nederlandse context 
Van belang is dat in de toekomst niet meer gebruikte schaliegasproductielocaties 
onbeheerd in het landschap ‘achterblijven’, zoals soms in de VS is gebeurd. Dit wordt 
normaliter in de vergunningsvoorwaarden opgenomen en is in Nederland ook een 
gebruikelijke gang van zaken. Op basis van de Mijnbouwwet bestaat er een opruimplicht 
(voor de vergunninghouder), waarbij het uitgangspunt is dat de locatie zo wordt 
verwijderd of achtergelaten (na beëindiging van de gasproductie) zodat de 
oorspronkelijke situatie weer ontstaat (dus die van voor de gasactiviteiten). Een en 
ander is in Nederland dus reeds geborgd in wetgeving en is niet anders dan bij 
conventionele olie- en gasboringen. 
 
 

3.6 De Noordzee en offshore schaliegas 

42 en 43 DECC rapport 
Deze alinea’s gaan over offshore gasvoorkomens in het Verenigd Koninkrijk. De 
potentie voor offshore schaliegas in Nederland is echter relatief veel kleiner dan in het 
Verenigd Koninkrijk. Daarom is deze paragraaf geheel in de Nederlandse context 
geplaatst.  
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Nederlandse context 
TNO geeft in haar rapport aan dat ook offshore schaliegas tot de mogelijkheden 
behoort, althans, dat de aardlagen die zich onder land bevinden, ook uitstrekken onder 
zee. Met name in het zuidelijk deel van het Nederlands Continentaal Plat liggen ‘hoog-
potentieel’-gebieden (in groen op de kaart hieronder). 

 
Figuur 3.11: Overzicht schaliegas lagen in Nederland met resp. hoog, midden en onbekend 
potentieel. Bron: TNO (p.9). 

In de berekeningen maakt TNO overigens geen onderscheid tussen onshore en 
offshore schaliegasvoorraden. Ook de EIA gaat niet in op dit onderscheid. Dit betekent 
dat een deel van de 481 miljard m3 (EIA33) en de 34 - 100.000 miljard m3 (TNO: 
minimum-maximum van de ‘high potential’ gebieden34) aan geschatte technisch winbare 
hoeveelheden schaliegas onder de Noordzee ligt. Op basis van (puur gemeten) 
oppervlakte zou een verdeling van 50%/50% realistisch kunnen zijn, ook al is dit 
speculatief omdat de dikte van de lagen, en de permeabiliteit ervan) een belangrijke rol 
spelen bij de berekeningen van de totale volume. Nadere opsplitsing van de 
onshore/offshore schaliegasvoorraden zou in dit perspectief wenselijk zijn. 
 
Belangrijk aandachtspunt bij deze ‘offshore’ schaliegaspotentie is nog wel de 
vermindering van de ‘actieve’ offshore infrastructuur, waarbij sommige onderdelen van 
het buitengaats gasnetwerk (incl. platforms) hun maximale levensduur in de komend 
jaren zullen bereiken (2015-2025). Dit zal eventueel hergebruik of verlenging van 
bestaande gasleidingen bemoeilijken, zeker die vanuit verder weg gelegen blokken, 
hetgeen investeringen in nieuwe leidingen (en boor- en productieplatforms) vereist (en 
daarmee hogere kostprijs). 

                                                   
 
33  ref. Tabel 1 van het EIA-rapport (p. 4). 
34  Ref. table B-4, p. 162 TNO rapport. 
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44 DECC rapport 
Dit sluit ook aan bij verwachtingen van de BGS dat in het Verenigd Koninkrijk (met 
absoluut én relatief veel meer zee- dan landoppervlak dan Nederland) “offshore 
schaliegas de (potentiële reserve) getallen [in het Verenigd Koninkrijk] dramatisch kan 
doen toenemen”, met name omdat “de bassins op het land van het UK klein zijn in 
vergelijking met die offshore en (ook) met de onshore bassins in de Verenigde Staten”.35 
Onderzoeken van de BGS uitgevoerd voor de DECC gaan overigens niet in op de 
offshore potentie. Het Tyndall Centre geeft aan dat: “de kosten voor offshore schaliegas 
projecten zijn economisch niet haalbaar bij de huidige marktprijzen”.36 De DECC geeft 
hierover, vergelijkbaar, aan: “de kosten voor offshore schaliegas zijn [nu] zo groot dat dit 
niet haalbaar is met de gasprijzen van vandaag”37. De Britse Geological Society geeft 
hierover aan dat als men inderdaad naar offshore gelegen onconventioneel gas zou 
willen kijken, een pioniersmentaliteit van de kant van het Verenigd Koninkrijk nodig is 
omdat deze expertise nergens beschikbaar is”.38 In dit verband is het wel relevant op te 
merken, aldus de Society, dat vroeger ook diepwaterboringen als ‘onconventioneel’ 
werden beschouwd. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging 
 
45 en 46 DECC rapport 
Deze alinea’s gaan over offshore gasvoorkomens in het Verenigd Koninkrijk. De 
potentie voor offshore schaliegas in Nederland is echter relatief veel kleiner dan in het 
Verenigd Koninkrijk. Voor de Nederlandse context wordt verwezen naar de tekst eerder 
hierboven onder 42 en 43 (TNO-rapport).  
 
47 DECC rapport 
Er is substantieel bewijs dat de [enorme] offshore onconventionele gasvoorraden 
in het Verenigd Koninkrijk die van de potentiële onshore voorraden kunnen 
‘ondersneeuwen’. Hoewel dit op dit moment economisch gezien zeker niet 
haalbaar is zouden deze “oneconomische” voorraden snel economisch kunnen 
worden indien de [winnings-]technologie en de [kost-]prijs verandert. We bevelen 
dan ook aan dat de DECC de ontwikkeling van offshore schaliegas vanuit de 
industrie gaat versterken, daarbij samenwerkend met het Ministerie van Financiën 
[“HM Treasury”] om de impact van belastingvoordelen voor deze sector te 
onderzoeken. 
 
Nederlandse context 
Voorraden aan schaliegas in de Nederlandse offshoregebieden zou naar een eerste 
globale inschatting ongeveer de helft kunnen uitmaken van de verwachte (totaal-) 
voorraden. Winning hiervan zou in principe in de toekomst tot wasdom (kunnen) komen, 
maar dat zal naar verwachting in een veel later stadium dan op land (kunnen) zijn.  
Dit vanwege de veel hogere boor- en productiekosten vanaf gasplatforms op zee. Die 
zijn vaak tweemaal zo hoog als op land, en ook de bijhorende infrastructuur is kostbaar. 
Het ziet er naar uit dat de technische kosten van schaliegas, inclusief fracken en het 

                                                   
 
35  Getuigenis van de British Geological Survey in het UK ‘Shale Gas’ rapport (Ev. 71). 
36  Getuigenis van het Tyndall Centre in het UK ‘Shale Gas’ rapport (Ev. 86). 
37 Getuigenis van het Minister Charles Hendry MP (DECC) in het UK ‘Shale Gas’ rapport (Ev. 86). 
38  Getuigenis van het Geological Society in het UK ‘Shale Gas’ rapport (Q 283/p. 21). 
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boren van een groot aantal lange, horizontale, putten, eerst aanzienlijk zullen moeten 
dalen voordat de winning van schaliegas op zee economisch haalbaar zal zijn. Nader 
onderzoek hiernaar moet deze haalbaarheid in kaart brengen, inclusief mogelijke 
stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid, naast de evaluatie van de ervaringen 
opgedaan van de eerste boringen naar schaliegas op land. 
 
 

3.7 Gasinfrastructuur 

48 tot 53 DECC rapport 
Deze alinea’s zijn wederom zeer sterk georiënteerd op het Verenigd Koninkrijk-situatie, 
in dit geval m.b.t. issues inzake de gasnetwerken (en beperkt die in de VS). Weinig 
relevantie voor de Nederlandse situatie. Hieronder wordt de Nederlandse context 
geschetst met gebruik van relevante informatie van EBN en AER, en binnen het 
Nederlandse ‘Gasgebouw’. 
 
Nederlandse context 
Effecten op het gastransportnetwerk in geval van een succesvolle ontwikkeling van 
(grotere volumes aan) schaliegasvoorkomens (op land) zijn nog niet voor de 
Nederlandse situatie bepaald. Wel is het zo dat de beheerder van het nationale 
(hogedruk) gasnet (Gasunie), al geruime tijd voorbereidingen treft om de capaciteit van 
het Nederlands systeem geschikt te maken voor een aantal onomkeerbare 
ontwikkelingen, waaronder: 
1. de aanlanding van Liquefied Natural Gas (LNG) via Rotterdam (en mogelijk 

Eemshaven); 
2. veranderende gasstromen vanuit Duitsland en Noorwegen; 
3. uitbreiding van ondergrondse gasopslagcapaciteit (o.a. Bergermeer); 
4. de aanpassing van de gaskwaliteit voor betere (toekomstige) benutting van het 

aardgasnetwerk (met name voor wat betreft ‘H-gas’).  
 
Een en ander sluit aan bij de ‘Nederlandse Gasrotonde’ waarbij Nederland een 
belangrijke spilfunctie kan vervullen bij de gasstromen in West-Europa.39 Overigens kan 
in dit kader worden gesteld dat de basisstructuur van het (Nederlandse) Gasunie-
netwerk zeer robuust is, als resultaat van een meer dan 50-jarige doorontwikkeling en 
continue aanpassing aan omstandigheden die zich op de nationale en internationale 
gasmarkten hebben voorgedaan (en zullen gaan voordoen). In dit kader zijn 
investeringen in het netwerk ‘an sich’ niet ongewoon, en onderdeel van een continue 
proces, uiteraard voor die gevallen en ontwikkelingen waarvoor goede redenen zijn 
(‘nationaal belang’). 
 
De effecten van extra gasproductie door de winning van schaliegas op het netwerk zijn 
sterk afhankelijk van de werkelijk te produceren volumes. Zoals eerder in dit hoofdstuk 
is aangeven, bestaan er vooralsnog aanzienlijke bandbreedtes voor wat betreft de te 
verwachten hoeveelheden. Omdat de aanleg van nieuwe grootschalige 
gasinfrastructuur kostbaar is, moet eerst meer duidelijkheid komen over:  
1. de werkelijk produceerbare volumes;  
2. de te verwachten productiesnelheden; 

                                                   
 
39  Zie o.a. uitgebreidere achtergrond hierover via: 
 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas/gaspositie-van-nederland . 
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3. de verwachte planning van ontwikkeling (t.w. van opsporing tot eerste winning).  
 
Daarnaast is er juist een teruggang te verwachten van de productie vanuit bestaande, 
conventionele gasproductie, zodat de eventuele schaliegasstromen daarop juist een 
goede aanvulling kunnen zijn, zoals aangegeven in onderstaande figuren. 

 

 

 

 

Figuur 3.12 en 3.13: Overzichten van verwachte gasproductie vanuit Nederlandse gasvoorraden t/m 
2040/-50. Bron: EBN. 

Gebaseerd op recente inzichten van EBN (te weten in de orde grootte van honderden 
miljarden m3 aan onconventioneel gasvoorkomens, zijnde een uitbreiding van ongeveer 
40%)40 kan er sprake zijn van een verschuiving van de reeds bestaande volumes en 
gasstromen naar schaliegas en kan schaliegas juist de teruglopende productieruimte 
‘opvullen’. Wel zal naar verwachting meer (nieuw) gas vanuit andere delen dan 
(traditioneel) ‘Groningen’ worden ingevoerd (regio Brabant bijv.), waarvoor mogelijk op 
onderdelen van het netwerk uitbreiding noodzakelijk zou kunnen zijn. Echter, ook in de 
provincie Brabant wordt (conventioneel) gas geproduceerd (regio ‘Waalwijk’). 
 

                                                   
 
40 EBN rapport, p. 13. 
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In haar advies geeft de AER hieromtrent als één van de aanbevelingen aan:  
‘-Inventariseer mogelijke kwaliteitsverschillen in onconventioneel gas en ga na 
wat benodigd is voor de behandeling en transport hiervan. Dit is vooral de rol 
van Gasunie ter bevordering van bedoelde productie.’ 

 
In het kader van de voorgenomen aanpassingen van de gaskwaliteit in het (met name 
‘H-gas’) netwerk is Gasunie (middels dochter Gastransportservices) overigens al bezig 
een proactieve rol te vervullen, ook ten aanzien van bijvoorbeeld de toename van het 
aanbod van biogas en LNG. 
 
Bij een eventueel in de toekomst sterk groeiend aanbod van schaliegas (bijvoorbeeld 
ook vanuit Polen en/of Frankrijk), gepaard gaand met een structurele en relevante 
verlaging van de marktgasprijzen t.o.v. die van steenkool, zou dit gevolgen kunnen 
hebben voor de brandstofkeuze van (nieuwe) fossiele energiecentrales. Wat de grootte 
van zo’n effect is, en vervolgens op de gasinfrastructuur, is op dit moment niet in te 
schatten. 
 
54 DECC rapport 
Bij de planning van nieuwe gaspijpleidinginfrastructuur om schaliegas te 
produceren moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om 
onderbrekingen zoveel mogelijk te voorkomen en om kosten te delen tussen de 
verschillende bedrijven die zich hiermee bezighouden, en in elkaars buurt gelegen 
zijn. We bevelen aan dat de [UK] Overheid overweegt om de Town and Country 
Planning Regelgeving (Milieueffectrapportage; Engeland en Wales) uit 1999 aan te 
passen om (ook) milieueffectrapportage toe te passen op kleinere 
gaspijpleidingprojecten, met als doel het voorkomen of vermijden van dubbele 
infrastructuur. 
 
Nederlandse context 
Effecten van een (grotere) hoeveelheid aan schaliegasproductie op het Nederlandse 
gastransportnetwerk moeten nader in kaart te worden gebracht. Gezien de mogelijke 
gasvolumes (toename voorraden met ongeveer 40%, bij dalende productievolumes) lijkt 
het vooralsnog niet voor de hand te liggen dat deze gasstromen een significante 
aanpassing op het netwerk (of netwerken) vergen, maar dat dit ‘inpasbaar’ is in de 
reguliere investeringen die door Gasunie (of regionale gasbeheerders), of door de 
schaliegasexploitant worde, of zullen moeten worden, gedaan.  
 
De ontwikkeling van de nationale en internationale gasmarkten zullen hierbij van groot 
belang zijn. Een sterke toename van het aanbod van schaliegas uit het buitenland zoals 
bijvoorbeeld Frankrijk en Polen zal naar verwachting een grotere rol zou kunnen gaan 
spelen dan de winning van ‘Nederlands’ schaliegas. Een heldere visie hierop op 
Rijksniveau is wenselijk, zodra de economische haalbaarheid van (grootschaliger) 
schaliegaswinning (nationaal en internationaal) nader is uitgekristalliseerd.  
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4 BELEIDSKADER EN GEVOLGEN 

4.1 Gasmarkt en prijzen 

55 DECC rapport  
Professor Paul Stevens (Chatham House): De gasmarkt is in essentie eerder een 
regionale dan een wereldwijde markt, vanwege de ‘tirannie van de afstand….- de hoge 
kosten voor het transport van gas, waarbij de gashandel gekenmerkt wordt door een 
groot handelsvolume met een lage prijs, hetgeen de handel beperkt tot specifieke 
regio’s en leidt tot een bandbreedte aan regionale prijzen. In vergelijking met olie is gas 
minder flexibel in termen van vervoer en handel. 
 
Nederlandse context: 
Uiteraard geldt ook in Nederland dat gas, vanwege de grote volumina, moeilijker te 
verhandelen is. Vanwege ondermeer het uitstekende binnenlandse gasnetwerk van 
Gasunie, de GATE LNG Terminal, de verknopingen met buitenlandse pijpleidingen en 
de TTF (virtuele handelsbeurs voor gas) is de gasmarkt in Nederlander opener en 
competitiever geworden. Ook hier geldt echter dat de markt in belangrijke mate 
regionaal is. Met andere woorden: gas vanaf de andere zijde van de wereld wordt in 
Nederland nauwelijks verhandeld. Hierbij moet worden opgemerkt dat gas uit Rusland 
een significant aspect is van deze regionale markt 
 
56 DECC rapport 
Department of Energy and Climate Change (DECC): De omvang waarin 
schaliegasproductie in de VS de wereldwijde markt beïnvloedt, is afhankelijk van de 
wijze waarop de ontwikkelingen de marktverwachtingen overtreffen dan wel de 
verwachtingen niet waarmaken en daarmee bijdragen aan over- dan wel ondercapaciteit 
op wereldmarktniveau. De netto import van gas in de VS wordt geschat te dalen van 
72,8 miljard kubieke meter in 2009 naar 36,4 miljard kubieke meter in 2025 en naar 8,4 
miljard kubieke meter in 2035. Wel is de Geological Society is van mening dat de impact 
van schaliegas op de wereldwijde markten vaak overdreven is en elke verminderde 
afhankelijkheid van de VS van LNG is in grote mate gecompenseerd door de snel 
groeiende vraag naar LNG in het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Zuid- en Oost 
Azië. 
 
Nederlandse context:  
In Nederland is in dit kader ondermeer de inzet van het gas uit het Slochteren gasveld in 
Groningen en het zogenaamde kleine veldenbeleid van de Nederlandse overheid 
relevant.  
 
Nadat in 1963 Nederland in hoog tempo werd aangesloten op het immense 
aardgasveld, kwam na de energiecrises in 1974 en 1979/1980 het besef dat fossiele 
brandstoffen schaars zijn. Uit oogpunt van ondermeer voorzieningszekerheid werd het 
zogenaamde kleine veldenbeleid ontwikkeld om met voorrang allerlei kleine gasvelden 
(op zee maar ook op land) economisch te kunnen ontwikkelen en zodoende het 
Slochteren gasveld zo veel mogelijk te sparen. Slochteren kreeg een balansfunctie en 
werd onze strategische reserve. 
 
In het kader van het kleine veldenbeleid is ook de ontwikkeling van schaliegasvelden te 
zien als onderdeel van de voorzieningszekerheid in Nederland op het gebied van 
energie. 
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57 DECC rapport 
Professor Paul Stevens is van mening dat de condities uit 1970 in de olieindustrie, die 
tot de vorming van de OPEC hebben geleid, zich kunnen herhalen en zouden kunnen 
leiden tot de vorming van een ‘Organisation of Gasexporting Countries’ (OGEC), om de 
levering en prijs te beheren. De OPEC is opgericht in de jaren zestig, maar pas in 1970 
(op het moment dat de OPEC-landen de meerderheid van de wereldwijde reserve 
oliecapaciteit beheersten) begon deze organisatie productiequota vast te stellen om de 
internationale olie prijs te beïnvloeden. Professor Stevens merkte op dat sinds elf 
gasexporterende landen het eerste ministeriële seminar in Teheran in 2011, dat leidde 
to de oprichting van het ‘Gas Exporting Countries Form (GECF), bijwoonden, er continu 
gespeculeerd wordt over de mogelijkheid dat de GECF zich omvormt tot een OGEC en 
zich probeert te gedragen als een kartel. Professor Stevens voegde hier aan toe dat - 
indien de prijzen laag blijven of zelfs lager worden – er voor de GECF een sterke prikkel 
is om in te grijpen en te proberen de dalende prijzen een halt toe te roepen. Het was 
precies dit mechanisme dat geleid heeft tot de oprichting van de OPEC. Daarentegen 
vertelde Jonathan Craig (Staflid van de Geological Society of London) dat de verdeling 
van onconventioneel gasvoorraden veel uitgestrekter is dan die van conventionele 
gasvoorraden, zodat veel landen bij dit ‘spel’ zullen meedoen, waardoor de kans op de 
vorming van een OPEC-achtig kartel voor gas klein is. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
 
58 DECC rapport 
Scotia Gas Networks (SGN) is van mening dat indien de beschikbaarheid van de 
gasvoorraden verhoogd wordt als gevolg van de productie van schaliegas, de prijzen bij 
grootschalige gashandel zouden kunnen dalen. Dat zou leiden tot een verhoogd gebruik 
van aardgas en in potentie tot lagere emissies van broeikasgassen. De Scottish & 
Southern Energy (SSE) is van mening dat vanwege de hoge prijs voor de productie van 
schaliegas het merendeel van de mogelijke voorraden niet commercieel aantrekkelijk 
zijn, tenzij de prijzen bij grootschalige handel in de toekomst stijgen. In aanvulling hierop 
gaf de SSE aan dat de wereldwijde ontdekking van schaliegas van voordeel kan zijn 
voor het Verenigd Koninkrijk doordat de prijzen bij grootschalige handel zouden kunnen 
dalen door het vergroten van het gat tussen aanbod en vraag. De heer Mitchell 
(Voorzitter van de Blackpool Green Party) was van mening dat de kosten voor het 
fracken, de afvoer van afval en van infrastructuur, inclusief nieuwe wegen en 
verwerkingslocaties zal bijdragen aan de energieprijzen. Onderstaande figuur 4 is een 
grafiek van de OIES met een schatting van de prijzen voor de productie van schaliegas 
in Europa in relatie tot andere nieuwe bronnen in 2020. ($/mcf betekent dollar per 
duizend kubieke voet). 
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Figuur 4.1: Geschatte kosten van schaliegas in Europa in relatie tot andere bronnen. 

 
Nederlandse context 
Inderdaad zijn er aanzienlijke kosten voor het (dieper) boren naar schaliegas en de 
bijbehorende frackingactiviteiten. Zoals het zich nu laat aanzien, is schaliegas ook in 
Nederland relatief duur om te winnen. 
 
De geplande proefboringen in Boxtel en Haaren moeten dan ook mede gezien worden 
in het kader van de evaluatie van de kosten voor het ontwikkelen van de productie van 
een schaliegasveld. Zonder eerst in detail na te gaan, door middel van proefboringen, 
wat de potentie van schaliegas is, kan een bedrijf geen gefundeerde afweging maken 
over grootschalige ontwikkeling van de productie van schaliegas. 
 
NB: duizend kubieke voet (mcf) komt overeen met circa 28,3 kubieke meter. 
 
59 DECC rapport  
Uit verdere analyse van de kosten door het OIES is berekend dat onconventioneel gas 
een break-even prijs heeft van 8 – 12 $ / mcf (8-12 $ per 28,3 kubieke meter of 8 – 12 $ 
per miljoen British Thermal Units). Op basis hiervan concludeert het OIES dat 
onconventioneel gas nauwelijks concurrerend zal zijn met de import van gas gedurende 
het komende decennium. In aanvulling hierop gaf het OIES aan dat subsidies 
noodzakelijk zijn om de productie te verzekeren als de gasprijzen een niveau van 
$10/mcf niet halen.  
 
Nederlandse context 
In Nederland is de gasmarkt geliberaliseerd en op deze markt zullen ook de 
schaliegasbedrijven moeten opereren binnen de wettelijke kaders (waaronder 
milieuwetgeving, mijnbouwwetgeving, wetgeving met betrekking tot mededinging, etc). 
Voor de ontwikkeling van schaliegas zijn geen subsidies voorhanden. 
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NB: Een BTU is een British Thermal Unit en komt overeen met een 1.055 Joule aan 
energie. Ter vergelijk: 28,3 kubieke meter gas heeft een energieinhoud van ongeveer 1 
miljoen BTU (afhankelijk van de samenstelling van het gas). 
 
60 DECC rapport 
De International Energy Agency (IEA) heeft de kosten voor productie van 
onconventioneel gasvoorraden tussen 2,70 $ / Miljoen BTU and 9 Miljoen $ / BTU 
geschat, maar merkte op dat de productiekosten in Noord-Amerika significant dalen en 
zich inmiddels nu aan de onderzijde van deze bandbreedte bevinden. Daardoor wordt 
onconventioneel gas commercieel aantrekkelijk in vergelijking met conventioneel gas. 
Shell gaf aan dat Wood MacKenzie (een wereldwijd opererende consultancy firma op 
het gebied van energie) heeft geschat dat in Europa de kosten voor de ontwikkeling van 
onconventioneel gas zou moeten dalen met 20% om economisch rendabel te in 
vergelijking met de huidige Europese gasprijzen. 
 
Nederlandse context: 
Zie opmerkingen bij punt 59 
 
61 DECC rapport 
Volgens het OIES zou de prijs van onconventioneel gas gehandhaafd moeten worden 
op een niveau boven de 8 -10 $ / mcf. Dat is hoger dan de historische prijs en de 
huidige marktverwachtingen. Gasprijzen zijn op dit moment gekoppeld aan de prijs van 
olie. Het OIES is van mening dat onconventioneel gasproductie niet in staat is zich te 
ontwikkelen tot een ‘spot markt’ (waar de prijs wordt bepaald op basis van onmiddellijke 
levering van een grondstof). Ook vindt het OIES dat onconventioneel gas op Europees 
niveau geen prijs bepaler zal zijn. Wel merkt het op dat de aanvoer van grote 
hoeveelheden nieuw gas een prijsverlagend effect kan hebben, zoals dat het geval was 
in de VS, maar dat dit niet aannemelijk is. Desalniettemin merkte Professor Paul 
Stevens (Chatham House) op dat het lijkt dat de meeste waarnemers verwachten dat de 
economische context voor schaliegas beter is dan die voor conventioneel gas……het 
zou kunnen dat we gaan zien dat schaliegas een dusdanig lage prijs bewerkstelligt dat 
conventioneel boren daar significant onder lijdt. 
 
Nederlandse context 
Zie opmerkingen bij punt 59 
 
62 DECC rapport 
Jonathan Craig (Geological Society) haalde een ander onafhankelijke beoordeling aan 
van Wood Mackenzie. Die bepaalde dat de break-even prijs voor onconventioneel gas 
bij ongeveer 5 $ / mcf ligt…..in de Europese landen neigt dit hoger te zijn….omdat de 
kosten voor het boren hoger zijn. Hij vertelde ons dat de gasprijs in de VS lager 
is….veel van de schaliegasprojecten zijn waarschijnlijk marginaal economisch rendabel. 
Nick Grealy was het niet eens met deze beoordeling en vertelde ons dat de 
geschiedenis van schaliegas er één geweest is van continue verbetering van de 
economische aspecten en van de hoeveelheden geproduceerd gas. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging. 
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63 DECC rapport 
De bestuursvoorzitter van Devon Energy gaf aan dat de hoge aardgasprijs van $11 
zoiets is als een drankgelag op zaterdagavond…..het voelt goed op dat moment, maar 
is niet vol te houden. Desalniettemin legde hij uit dat de huidige marktprijs van $ 3,75 te 
laag is voor de industrie om gas voor de lange termijn te produceren. Zoals te zien is in 
figuur 5 (gebaseerd op data van de Energy Information Agency van de US Department 
of Energy), waren de gasprijzen laag gedurende meerdere jaren, maar begonnen deze 
sterk te stijgen aan het einde van de 90-er jaren, totdat de prijzen in 2010 weer 
terugvielen naar het niveau van 2000. 
 
Figuur 4.2: US aardgas Wellhead prijzen (dollar per duizend kubieke voet) ‘Natural gas navigator’ 

 
 
64 DECC rapport 
De minister vertelde ons: Ik denk niet dat we verwachten dat dit (schaliegas) dezelfde 
(impact in termen van) prijsverandering zal hebben zoals dit het geval is geweest in de 
VS, waar het belang veel groter is geweest dan wat we aannemen voor het Verenigd 
Koninkrijk. Jonathan Craig stemde hiermee in toen hij ons vertelde dat onconventioneel 
gas een bijdrage zal leveren, maar dat deze bijdrage niet groot genoeg is om een 
belangrijk effect te hebben op de prijzen van gas in het Verenigd Koninkrijk. 
 
Nederlandse context 
Voor Nederland zal de ontwikkeling van schaliegas, zoals eerder aangeduid, vooralsnog 
moeten worden gezien in de context van het ‘kleine veldenbeleid’. Desalniettemin lijken 
de voorraden aanzienlijk en daarmee zou schaliegas in Nederland een grotere 
betekenis kunnen krijgen dan het lijkt te gaan hebben in het Verenigd Koninkrijk.  
 
In analogie met paragraaf 58, zullen onder meer de proefboringen bij Boxtel en Haaren 
informatie moeten aanleveren, op basis waarvan bepaald kan worden in hoeverre 
schaliegas economisch verantwoord winbaar is. 
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65 DECC rapport 
Wij concluderen dat een overvloed aan schaliegasproductie de prijs van 
conventioneel gas kan laten dalen, maar er is onzekerheid met betrekking tot de 
mate waarin. Indien er een prijsdaling optreedt, is het onwaarschijnlijk dat dit net 
zo indrukwekkend is als was te zien in de VS. 
 
Nederlandse context 
Indien de schaliegasvoorraden inderdaad van grotere omvang zijn dan in het Verenigd 
Koninkrijk, dan zal dat naar verwachting een prijsverlagend effect hebben. 
 

4.2 Leveringszekerheid 

66 DECC rapport 
Volgens het OIES is de groei van de productie van onconventioneel gas en specifiek die 
van schaliegas, de grootste revolutie in het Amerikaanse energielandschap geweest 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Het OIES is echter van mening dat de productie in het 
Verenigd Koninkrijk aanmerkelijke uitdagingen zal moeten overwinnen, inclusief 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van land, logistieke zaken, zaken met betrekking 
tot de capaciteit van nutsbedrijven, om een significante bijdrage te kunnen leveren aan 
de voorzieningszekerheid. Desalniettemin vertelde Richard Selly van de Imperial 
College London ons dat de gelegenheid om binnenlandse gasvoorraden te ontwikkelen 
geweldig is vanuit het oogpunt van leveringszekerheid. 
 
Nederlandse context 
Bij succesvolle ontwikkeling zal schaliegas volgens de huidige schatting ongeveer 40% 
kunnen toevoegen aan de Nederlandse gasvoorraden. De voorzieningszekerheid van 
aardgas zal hiermee in Nederland voor een aanzienlijk langere termijn gewaarborgd 
worden.  
 
67 DECC rapport 
Jonathan Craig – een staflid van de Geological Society of London – was van mening dat 
het te vroeg is om op dit moment een uitspraak te doen over hoe groot (de bijdrage van 
schaliegas aan de zekerheid van energievoorziening in het Verenigd Koninkrijk) zal zijn. 
Hij voegde hier aan toe dat de oude (Noordzee gas) velden in hoog tempo uitgeput 
raken….de schatting is dat (globaal) rond 2020 ongeveer 70 tot 75% van de bestaande 
productie moeten vervangen door nieuwe aardgasbronnen, zowel conventionele als ook 
onconventionele. Nick Grealy van het gasbeleid blog No Hot Air was van mening dat de 
kwestie van de zekerheid van energievoorziening een afleidingsmanoeuvre is. Op dit 
moment komt 88% van de voorziening al uit de Noordzee …. De meeste import komt uit 
Noorwegen en Nederland, landen met een aanzienlijke staat van dienst met betrekking 
tot de levering van gas aan het Verenigd Koninkrijk. 
 
Nederlandse context 
De situatie in Nederland is duidelijk anders. Hoewel er nog een voorraad aan gas op 
Nederlands grondgebied voorhanden is, is het de intentie van de Nederlandse staat om 
met name de aardgasvoorraad uit Slochteren zo veel als mogelijk te sparen en veel 
meer als strategische voorraad dan wel ten behoeve van balancering te gebruiken. 
Import door middel van vloeibaar aardgas (LNG) of via pijpleidingen uit bijvoorbeeld 
Rusland, zijn deels al gerealiseerd. Zie ook DECC rapport 55 en 56.  
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In dit kader zou schaliegas een extra bron kunnen zijn en de Nederlandse 
afhankelijkheid van buitenlandse bronnen kunnen beperken. 
 
68 DECC rapport 
Shell was van mening dat onconventioneel gasvoorraden de diversiteit van gasaanvoer 
naar Europa en het Verenigd Koninkrijk kan bevorderen. Daarbij werd het voorbehoud 
gemaakt dat de grootschalige vondst van schaliegasvoorraden niet noodzakelijkerwijs 
betekent dat grootschalige productie zal volgen. De Office of the gas and Electricity 
Markets (OFGEM) verklaarde dat dergelijke productie waarschijnlijk het vooruitzicht op 
leveringszekerheid zal verbeteren. Voor wat betreft de definitie van zekerheid van 
energievoorziening voegde de Geological Society eraan toe dat dit op andere wijze 
gerealiseerd kan worden dan door te bewegen in de richting van onafhankelijkheid op 
basis van binnenlandse voorraden. Met andere woorden: import van betrouwbare 
leveranciers. Zij zien de mogelijk positieve invloed op de leveringszekerheid van gas, 
maar niet vóór 2020. 
 
Nederlandse context 
Voor Nederland geldt ook dat indien schaliegas economisch rendabel tot grote 
ontwikkeling komt er diversificatie in de aardgastoevoer komt en daarmee de 
leveringszekerheid van aardgas in de toekomst minder snel in het gedrang komt.  
 
Wederom geldt dat, in analogie met paragraaf 58, dat ondermeer de proefboringen bij 
Boxtel en Haaren informatie zullen moeten opleveren, op basis waarvan bepaald kan 
worden in hoeverre schaliegas economisch verantwoord winbaar is. 
 
Gelet op de nodige ontwikkeltijd van grootschalige industriële projecten wordt ook voor 
Nederland op de korte termijn geen grootschalige productie van schaliegas verwacht. 
 
69 DECC rapport 
De Geological Society haalde BP’s zienswijze aan dat de bruikbare 
schaliegasvoorraden in Europa beperkt zijn en dat elk gevolg dan ook eerder lokaal als 
pan-Europees zal zijn. Zij voegde hieraan toe dat buiten Europa de enige significante 
schaliegasvoorraden, die van invloed zouden kunnen zijn op het beleid in het Verenigd 
Koninkrijk, te vinden zijn in Noord-Afrika en Rusland, daarmee implicerend dat het niet 
waarschijnlijk is dat andere landen hun voorraden naar ons exporteren. Aangezien 
Rusland nog steeds significante hoeveelheden onaangeboorde conventionele 
voorraden heeft, is het aannemelijk dat de Russen eerst daarmee verdergaan, alvorens 
schaliegas te ontwikkelen. Jonathan Craig bepleitte dat de vondst en productie van 
aanzienlijke hoeveelheden schaliegas in de VS de mogelijkheid heeft geboden om af te 
stappen van de noodzaak om gasvoorraden te zoeken in bepaalde moeilijk 
toegankelijke gebieden in de wereld, met name de Arctische gebieden. 
 
Nederlandse context 
De context voor Nederland is vergelijkbaar. 
 
70 DECC rapport 
De regering van het Verenigd Koninkrijk lijkt een meer optimistische zienswijze te 
hebben op de omvang van de binnenlandse schaliegasvoorraden om bij te dragen aan 
de zekerheid van energievoorziening. De minister vertelde ons dat we nu netto 
importeurs van gas zijn. We zetten ons inderdaad in om de voorraden uit de Noordzee 
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te krijgen die we kunnen krijgen, maar als er ook op land gasvoorraden beschikbaar zijn, 
zijn we van mening dat het van nationaal belang is dat deze voorraden ontwikkeld 
worden. 
 
Nederlandse context: 
In de twee brieven aan de Tweede Kamer heeft de minister van EL&I het belang van de 
Nederlandse schaliegasvoorraden onderschreven41.  
 
71 DECC rapport 
Schaliegas heeft de potentie om de Europese energievoorraden te vergroten en 
zeker te stellen. Binnenlandse vooruitzichten – op land and mogelijk op zee – 
zouden de afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk van import kunnen 
beperken, maar het effect op zekerheid van de energievoorziening is 
waarschijnlijk niet enorm. We concluderen dat afwegingen met betrekking tot 
zekerheid van energievoorziening niet de belangrijkste drijfveer zou moeten zijn 
bij het beleid met betrekking tot de ontwikkeling van schaliegas.  
 
Nederlandse context 
Het Nederlandse kabinet heeft de ambitie om de Nederlandse gasvoorraden ten volle te 
benutten, waarbij schaliegas een belangrijke bijdrage kan leveren.  
 
 

4.3 Overheidssteun voor schaliegasproductie 

72 DECC rapport 
Het OIES heeft een aantal katalysatoren geïdentificeerd– zowel politiek als ook 
marktgerelateerd – die de ‘revolutie’ met betrekking tot onconventionele gasproductie in 
de VS op gang hebben gebracht: 
• Politiek: Belastingaftrek, afwezigheid van beperkende wetgeving (op toegang tot 

land, vergunningen and milieuaspecten); 
• Markt: toenemende winstgevendheid van gasactiviteiten, technologische 

ontwikkelingen, beschikbaarheid van financiering en een concurrerende 
dienstensector.  

 
Professor Stevens van Chatham House merkte op dat in de VS de Crude Oil Windfall 
Profit Tax 1980 een belastingaftrek voor onconventionele brandstofproductie 
introduceerde, die van kracht bleef tot 2002, terwijl in Europa alleen Hongarije enige 
vorm van belastingvoordeel voor onconventioneel gas kent. 
 

Nederlandse context 
Zoals eerder aangeduid kent Nederland geen belastingvoordeel of andersoortige 
overheidssteun voor de ontwikkeling van onconventioneel gas en zal de ontwikkeling 
van schaliegas in concurrentie plaatsvinden met conventionele bronnen. 
 

                                                   
 
41 brief minister Verhagen d.d. 8 juni 2011 betreffende “stand van zaken winning schaliegas” referentie 

ETM/EM / 11079376 en brief minister Verhagen d.d. 20 juni 2011 betreftfende “Reactie op uw brief 
aangaande schaliegas” met referentie ETM/EM / 11091817. 
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73 DECC rapport 
Tot in 1985 heeft onderzoek, uitgevoerd door de Imperial College London tot de 
conclusie geleid dat in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijke potentie voorhanden is voor 
de winning van schaliegas, maar dat productie niet economisch haalbaar is op basis van 
het huidige belastingstelsel. De huidige prijzen bij grootschalige gashandel zijn 
ongeveer 53p / therm. Dit zou betekenen dat 150 bcm (miljard kubieke meter) gas – het 
Verenigd Koninkrijk schaliegasvoorraden, geschat door de British Geological Society – 
een waarde van 28 miljard pond vertegenwoordigt. Ondanks het belastingvoordeel dat 
de schaliegasindustrie in de VS heeft, hebben aanwijzingen ons de indruk gegeven dat 
de onconventioneel gasindustrie in het Verenigd Koninkrijk niet op zoek is naar een 
vergelijkbaar voordeel. Andrew Austin vertelde ons dat IGas Energy probeerde te laten 
zien dat we het voor elkaar krijgen op basis van de huidige tarieven en belastingregime, 
waar Dennis Carlton van Cuadrilla aan toevoegde: er is op dit moment geen noodzaak 
om (belastingontheffing of) prikkels in te stellen. Nick Grealy noch Jonathan Craig zag 
de noodzaak voor de regering om de schaliegasindustrie in het Verenigd Koninkrijk te 
subsidiëren. In aan ons gerichte schriftelijke getuigenissen gaf de Geological Society 
aan dat de regering verscheidene politieke instrumenten ter beschikking heeft, buiten 
belastingontheffing om, als het invloed zou willen uitoefenen op de prijzen van 
voorraden, inclusief subsidies, teruglevertarief, regelgeving en CO2 emissie heffingen. 
 
Nederlandse context 
Verwezen wordt naar paragraaf 72. Ook in Nederland wordt geen aanleiding gezien om 
schaliegasontwikkelingen te subsidiëren.  
 
NB: zie voor de omrekening van eenheden box 1 onder alinea 21 uit het DECC rapport.  
 
74 DECC rapport 
De minister vertelde ons dat: Ik zie geen reden om de steun die op dit moment wordt 
geleverd aan te passen. Ik denk dat het marktgedreven zal zijn….maar onderworpen 
aan zeer strenge veiligheids- en milieubescherming. In relatie tot belastingontheffingen 
vertelde de minister ons dat dit uiteindelijk zaak van de minister van financiën zou zijn, 
waarbij hij eraan toevoegde dat voor de Noordzee het belastingstelsel aangepast is om 
ontwikkeling te stimuleren. 
 
Nederlandse context 
In het kader van het eerdergenoemde kleine veldenbeleid, geldt dat voor de winning van 
conventioneel gas op het Nederlandse deel van de Noordzee een aangepast 
belastingregime geldt. Daarnaast blijven – ook voor eventuele schaliegasontwikkelingen 
– de strenge EU en Nederlands milieu- en veiligheidsregels gelden. Hierop wordt 
uitgebreid ingegaan in hoofdstuk 5, 
 
In Nederland is op dit moment geen subsidie of andere financiële stimulering 
voorhanden om schaliegasontwikkelingen te bevorderen. 
 

4.4 Hernieuwbare energie versus schaliegas 

75 DECC rapport 
Friends of the Earth is bezorgd dat ontwikkeling van grote hoeveelheden schaliegas de 
investeringen in hernieuwbare energie ondermijnt. Hier werd aan toegevoegd dat gas al 
bedreigend is voor de investeringen in hernieuwbare energie, nog voordat schaliegas in 
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overweging wordt genomen. Het Tyndall Centre was het hier mee eens: Indien geld 
wordt geïnvesteerd in schaliegas dan is er een reëel risico dat dit tot vertraging leidt bij 
de ontwikkeling van koolstofvrije technologie. Terwijl het DECC aanvoerde dat indien de 
productie van onconventioneel gas brandstoffen met een hoog koolstofgehalte zou 
vervangen, er voor de korte en middenlange termijn een verlaagde emissie aan de orde 
kan zijn, gaven zij ook toe dat dit de stimulans voor investeringen in alternatieven met 
een laag koolstofgehalte, die nodig zijn om lange termijn emissie doelen te halen, zou 
kunnen reduceren. Professor Stevens van Chatham House stelde de vraag: wie wil 
grote hoeveelheden geld uittrekken voor dure hernieuwbare energiebronnen, in een 
wereld waar goedkoop gas ruimschoots voorhanden is. 
 
Nederlandse context 
In Nederland is er subsidie beschikbaar voor projecten ter verduurzaming van de 
energievoorziening. Desalniettemin moet duurzame energie in Nederland - nadat de 
subsidie is verleend – concurreren met andere vormen van energie. Vooralsnog is 
duurzame energie ook in Nederland over het algemeen niet goedkoop. Gas zal, als 
bijvoorbeeld transitiebrandstof, voorlopig nog relevant blijven. 
 
NB: Hoog en laag koolstofgehalte verwijst naar de aanwezigheid van meer of minder 
koolstof in een brandstof. Bij verbranding van koolstof wordt kooldioxide gevormd, een 
gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. Een grotere hoeveelheid aanwezige koolstof 
leidt tot de vorming van een relatief grotere hoeveelheid kooldioxide en andersom. Ten 
opzichte van andere fossiele brandstoffen, zoals kolen of aardolie, bevat aardgas 
(conventioneel of onconventioneel) de minste koolstof in verhouding tot de energie 
inhoud.  
 
76 DECC rapport 
DECC was van mening dat indien gas op de lange termijn een rol moet spelen, dit duidt 
op een grotere noodzaak voor CCS (carbon capture and storage) technologie voor 
gasgestookte centrales. Zij voegde hier aan toe dat naast strengere nationale 
emissiedoelstellingen en -beleid, gas een effectieve brug kan zijn om het behalen van 
(emissie) reductie in de nabije toekomst te helpen realiseren. Professor Kevin Anderson, 
Directeur van het Tyndall Centre, vroeg zich af of schaliegas zou kunnen fungeren als 
een brug naar economie op basis van “lage koolstof” alternatieven (voor de huidige 
fossiele brandstoffen) : de transitie naar hernieuwbare energiebronnen is een zaak van 
enige belang en urgentie. Als dat inderdaad zo is, dan is ieder mechanisme dat deze 
stimulans om tot hernieuwbare energie te komen teniet doet, geen goede zaak. Nick 
Grealy – van de blog No Hot Air, die commentaar geeft op gas - vertelde ons: Gas heeft 
een laag koolstofgehalte. Het is echter niet zo dat het geen koolstof bevat….we kunnen 
echter niet het perfecte de vijand van het goede maken.  
 
Nederlandse context 
Ook in Nederland is de discussie gaande met betrekking tot de wijze waarop en de mate 
waarin geïnvesteerd moet worden in duurzame energie en welke rol gas daarbij – 
eventueel als transitiebrandstof – moet spelen. Ook het gebruik van CCS hierbij staat 
nog steeds in de belangstelling, getuige de discussies daaromtrent (Barendrecht, 
Groningen, etc).BRON: Energieraad. 
 
NB: Carbon capture and storage gaat over de technologie van het afvangen (‘capture’) 
van met name kooldioxide afkomstig van verbranden van fossiele brandstoffen – zoals 
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bij elektriciteitscentrales – en het daarna opslaan ervan (storage). Hiermee wordt 
beoogd om de broeikasbijdrage van het kooldioxide – zolang de opslag duurt – teniet te 
doen. Opslag is veelal gepland in ondergrondse locaties, zoals leeggeproduceerde 
gasvelden. 
 
77 DECC rapport 
Ten tijde van het aanleveren van getuigenissen aan ons onderzoek in het kader van de 
hervorming van de elektriciteitsmarkt, vergeleek professor Dieter Helm investeringen in 
wind met investeringen in de opwekking van elektriciteit met behulp van gas: “We zijn 
voornemens ongeveer 100 miljard pond in het programma voor windenergie op zee te 
steken, gespreid over negen of tien jaar, dus 10 miljard per jaar….Stel je zelf de 
volgende vraag: als je vandaag enkele kolencentrales snel sluit en ze vandaag snel 
vervangt door gasgestookte STEG’s (Stoom en Gas centrales), hoeveel moet je er dan 
sluiten en deze STEG’s opstellen in twee tot drie jaar, om dezelfde emissie reductie te 
bewerkstelligen als de 100 miljard die aan windenergie zijn besteed….dan kost het 
waarschijnlijk minder dan 10 miljard”. 
 
Nederlandse context 
Ook in Nederland vindt discussie plaats over de relatief hoge investeringen in 
bijvoorbeeld wind en zonne-energie.  
 
NB: Een STEG centrale (Stoom En Gas Turbine) is op dit moment de meest energie-
efficiënte en economisch rendabele wijze om met behulp van gas elektriciteit te 
produceren. 
 
78 DECC rapport 
IGas maakte duidelijk dat de betrokkenheid van de regering van het Verenigd Koninkrijk 
bij hernieuwbare energie leidt tot de noodzaak van nieuwe, lage koolstofhoudende, 
flexibele gas gestookte elektriciteitscentrales, om de onderbrekingen bij windenergie te 
compenseren. SSE was het hiermee eens en erkende dat dit betekent dat koolstof een 
onderdeel blijft van het energiesysteem in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Nederlandse context 
Ook in Nederland worden flexibele gasgestookte centrales ingezet om ondermeer ten 
tijde van bijvoorbeeld windstilte toch snel over voldoende elektriciteit te kunnen 
beschikken, zie ondermeer de website van Eneco. 
 
Technisch bewezen en economisch rendabele alternatieven hiervoor zijn nog maar 
nauwelijks beschikbaar. 
 
79 DECC rapport 
Op de vraag of schaliegas en hernieuwbare energie parallel gebruikt kunnen worden, 
antwoordde professor Anderson dat hij van mening is dat het niet mogelijk is om een 
fossiele brandstof te gebruiken om de CO2 doelstelling voor het Verenigd Koninkrijk te 
halen. Hij vertelde ons dat schaliegas er net zo lang over zou doen (om het Verenigd 
Koninkrijk doelstellingen te halen) als veel van de hernieuwbare energiebronnen, terwijl 
tegelijkertijd koolstof een onderdeel blijft van de energiemix. Jennifer Banks van het 
Wereld Natuur fonds vroeg zich af of er genoeg schaliegas zou worden geproduceerd 
om de brug te kunnen slaan. 
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Nederlandse context 
Schaliegas is, net als conventioneel gas, een fossiele brandstof die koolstof bevat en bij 
verbranding dus kooldioxide produceert. In hoeverre schaliegas op korte termijn een 
significante bijdrage zal leveren aan de Nederlandse energiebehoefte, kan op dit 
moment nog niet bepaald worden, maar op de korte termijn zal er waarschijnlijk nog 
geen sprake zijn van grootschalige productie van schaliegas in Nederland. Verwezen 
wordt naar paragraaf 75, 76 en 77. 
 
80 DECC rapport 
Een Emissie Prestatie Standaard (EPS) is een methode waarmee het Verenigd 
Koninkrijk zou kunnen proberen om ervoor te zorgen dat de toevoer van schaliegas naar 
het Verenigd Koninkrijk investeringen in duurdere, maar minder koolstofbevattende, 
hernieuwbare energie niet in de weg staat. Een EPS is in essentie een maatregel om de 
hoeveelheid kooldioxide, die vanuit een elektriciteitscentrale wordt geëmitteerd te 
limiteren. In dit geval zou het gebruikt kunnen worden om zeker te stellen dat 
gasgestookte elektriciteitscentrales, die het basisvermogen voor elektriciteit verzorgen, 
na een bepaalde datum niet meer mogen functioneren zonder Carbon Capture and 
Storage (CCS) technologie en om de prikkel voor investeringen in lage 
koolstofenergiebronnen te versterken. In ons rapport uit 2010 over Emissie Prestatie 
Standaarden concludeerden wij dat een EPS een meer betrouwbare en voorspelbare 
manier dan menig andere is om te voorkomen dat we vast komen te zitten aan een 
infrastructuur met een hoog koolstofgehalte. 
 
Nederlandse context 
In Nederland – evenals veel andere landen – is de CO2 emissiehandel van kracht onder 
het Europese Emission Trading Scheme (ook wel EU ETS genoemd). Hierbij hebben 
grote industrieën emissierechten gekregen. Deze rechten mogen verhandeld worden, 
waarbij het uitgangspunt is dat de markt zal bepalen waar het beste geïnvesteerd kan 
worden in kooldioxidereductie. Regelmatig worden de rechten verder beperkt, waarmee 
investeringen in kooldioxide reducerende technologieën wordt gestimuleerd.  
 
81 DECC rapport 
De minister vertelde ons dat hij zeer voorzichtig was om naar gas te verwijzen als zijnde 
een ‘transitiebrandstof’, waaraan hij toevoegde dat we moeten gaan uitleggen wat nodig 
is in termen van emissieplafonds en wat nodig is in termen van aanpassingen in het 
kader van CCS …..zodat mensen investeringsbeslissingen kunnen nemen. De heer 
Hendry voegde hier aan toe dat het Verenigd Koninkrijk niet zijn kooldioxidereductie 
beloftes kan halen, zonder bij verwarming afstand te nemen van gas. We kunnen dat tot 
een zekere hoogte doen door middel van biogas, we kunnen het doen door middel van 
hernieuwbare warmte. DECC voegt hier aan toe dat indien schaliegas commercieel te 
winnen is, men verwacht dat het belangrijkste effect van schaliegas de verminderde 
afhankelijkheid van geïmporteerd gas is, eerder dan het verdringen van hernieuwbare 
energiebronnen. 
 
Nederlandse context 
In Nederland wordt gas ook wel gezien als transitiebrandstof, maar niet iedereen is het 
daarmee eens. Zogenaamd groen gas of biogas is in opkomst (gas afkomstig van 
bijvoorbeeld vergisting van GFT-afval), maar dit zijn nog geen grootschalige projecten. 
Schaliegas kan in ieder geval een bijdrage leveren aan het beperken van de 
afhankelijkheid van geïmporteerd gas, dit geldt ook voor Nederland. 
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82 DECC rapport 
Conventionele aardgasbronnen in de Noordzee worden kleiner. We concluderen 
dat indien een significante hoeveelheid schaliegas op het Verenigd Koninkrijk 
markt beschikbaar komt (hetzij van binnenlandse bronnen, hetzij vanuit een ander 
Europees land, of via de wereldmarkt door middel van LNG) dit waarschijnlijk 
investeringen in duurdere, maar een lager koolstofgehalte bevattende, 
hernieuwbare energiebronnen ontmoedigt. Het Verenigd Koninkrijk moet dit risico 
beheersen om het doel te bereiken meer elektriciteit op basis van hernieuwbare 
energiebronnen en andere bronnen met een laag koolstof gehalte te produceren. 
Dit kan worden bewerkstelligd door de geleidelijke implementatie van een 
“Emissions Performance Standard”, die kan voorkomen dat gasgestookte 
elektriciteitscentrales, na verloop van tijd worden aangewend voor het leveren 
van basisvermogen, tenzij deze voorzien zijn van CCS technologie. 
 
Nederlandse context 
Zie ondermeer paragraaf 76 t/m 81. 
 
83 DECC rapport 
We stellen vast dat schaliegas de potentie heeft om de balans in de energiemarkt, 
die het Departement heeft geprobeerd te bewerkstelligen, te doen verschuiven, 
weg van elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiedragers (“zon, 
wind etc.). We raden aan dat het Departement bij zijn beslissingen omtrent de 
hervorming van de elektriciteitsmarkt en de verwachtingen betreffende 
toekomstige investeringen in de energiesector, rekening houdt met de impact van 
schaliegas. 
 
Nederlandse context 
Zie ondermeer paragraaf 76 t/m 81. 
 

4.5 LNG 

84 DECC rapport 
Voor hun ‘schaliegasrevolutie’, importeerde de VS aanzienlijke hoeveelheden vloeibaar 
aardgas (LNG), maar deze import begon af te nemen met de toename in productie van 
binnenlands schaliegas. Volgens statistieken van de US Energy Information 
Administration (EIA) nam de LNG import met ongeveer een derde af tussen 2005 en 
2010. Dit verschoven LNG kan daarom ergens anders in de wereld beschikbaar komen. 
Er is zelfs uitzicht op de export van LNG uit de VS. 
 
Nederlandse context  
In Nederland is sinds kort ook sprake van LNG import, door middel van de GATE LNG 
terminal in de Rotterdamse haven. De afhankelijkheid van LNG is in Nederland echter 
beduidend minder dan in de VS voor 2000. Hoe dit zal veranderen indien schaliegas tot 
ontwikkeling komt, is op dit moment nog niet exact te overzien. 
 
NB: LNG of vloeibaar gas is niets anders dan aardgas dat wordt afgekoeld tot lager dan 
-160 graden, waarna het vloeibaar wordt en een volumereductie van 600 keer wordt 
bereikt. Op deze wijze kan het aardgas eenvoudiger per schip worden getransporteerd 
bijvoorbeeld vanuit Noord-Afrika of het Midden Oosten naar Europa.  
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85 DECC rapport 
De British Geological Society voorspelde dat de wereldwijde productie van schaliegas 
tijdelijk de betekenis van grote LNG exporteurs zoals Qatar (’s-werelds grootste LNG 
exporteur) zal beperken. DECC statistieken laten zien dat het Verenigd Koninkrijk in 
2009 het equivalent van 10 miljard kubieke meter aan LNG importeerde. Jonathan Craig 
voerde echter aan dat de toegenomen beschikbaarheid van LNG niet de markt en 
concurrentie om LNG zal doen verdwijnen. 
 
Nederlandse context 
Geen specifieke toevoeging.  
 
86 DECC rapport 
De minister merkte op dat in de VS men wellicht de wens heeft om de infrastructuur die 
voorhanden was voor de import (van LNG) om te vormen voor export, maar hij zag dat 
niet in het Verenigd Koninkrijk gebeuren: De Noordzee…. is zonder twijfel aan het 
afnemen. Van de 20 GigaWatt aan vergunde elektriciteitsproductiecapaciteit, is meer 
dan 60% op basis van gas….hetgeen ons verplicht tot het hebben van import capaciteit. 
 
Nederlandse context 
Op dit moment is Nederland nog netto exporteur van gas. Desalniettemin probeert 
Nederland, mede met behulp van gasimporten en het kleine veldenbeleid de Slochteren 
voorraden enigszins te sparen. In Nederland is 60% van de elektriciteitsproductie 
gebaseerd op aardgas42. Dit betekent dat ook aardgas voor Nederland voorlopig een 
belangrijk aandeel in de elektriciteitsproductie zal houden. 
 

4.6 Uitdagingen op het gebied van regelgeving 

87 DECC rapport 
Alle rechten en eigendom met betrekking tot koolwaterstofvoorraden berusten in het 
Verenigd Koninkrijk (en de territoriale wateren) bij de Kroon op basis van de Petroleum 
Act 1998. De minister van het DECC gunt concessies, tijdens concessierondes, om 
deze voorraden op te sporen en te winnen; de volgende ronde voor concessies op land 
zal de 14e zijn. Op veiligheid wordt toezicht gehouden door de Health and Safety 
Executive van het Departement of Work and Pensions, terwijl de milieuaspecten in de 
gaten worden gehouden door het Environment Agency van het Department for the 
Environment, Food and Rural affairs en door het Schotse Environmental Protection 
Agency (SEPA). Simon Toole van het DECC vertelde ons dat deze vier belangrijkste 
agentschappen een reguliere overlegstructuur hebben vastgesteld, zodat ze gelijke tred 
houden met de schaliegasontwikkelingen. Het DECC voegde hieraan toe dat deze 
groep vrij regelmatig overleg heeft gehad sinds 11 februari 2011. 
 
Nederlandse context  
Zie hiervoor hoofdstuk 5 
 
88 DECC rapport 
Concessies op land zijn exclusief enig recht op toegang, zodat het de 
vergunninghouders verantwoordelijk maakt om alle relevante toestemmingen en 
                                                   
 
42 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/elektriciteit/elektriciteitsverbruik 
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vergunningen van de autoriteiten en landeigenaren te verkrijgen. In 1996 heeft het 
toenmalige Department of Trade and Industry het concessie regime voor de 8ste 
concessie ronde vereenvoudigd door het introduceren van Petroleum Exploration and 
Development Licenses (PEDL). PEDL’s bestaan uit drie termijnen: De eerste termijn 
vereist het voltooien van een ‘Werkprogramma’, de tweede termijn vereist het voltooien 
van een Ontwikkelingsprogramma en de derde termijn is de productiefase. Tijdens een 
concessieronde vinden inschrijvingen plaats voor een aantal nog niet uitgegeven 10 bij 
10 km blokken, op basis van het Ordnance Grid. In Noord-Ierland worden concessies op 
land uitgegeven door de Energy Division van het Department of Enterprise, Trade and 
Investment. Alle EU-lidstaten zijn verplicht de richtlijnen te volgen die zijn vastgelegd in 
de Hydrocarbon Licensing Directive 94/22/EC. Schaliegas of onconventioneel gas wordt 
niet specifiek genoemd in UK wetgeving. 
 
Nederlandse context 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5. 
 
NB: Petroleum Exploration and Development Licenses laten zich waarschijnlijk het 
beste vertalen met Petroleum Opsporing en Productie concessies. 
 
89 DECC rapport 
Door ons ontvangen aanwijzingen waren verdeeld betreffende de vraag of specifieke 
regelgeving voor de winning van schaliegas noodzakelijk is. IGas was van mening dat er 
een behoefte bestaat aan een robuust concessie- en regelgevingsysteem dat het 
publiek beschermt en tegelijkertijd de winning maximaliseert. Shell gaf als commentaar 
dat, aangezien de opsporing van onconventioneel gas het noodzakelijk maakt meer 
putten te boren, toezichthouders moeten nagaan of ze over de gepaste structuur en 
capaciteit beschikken om te gaan met het verhoogde niveau van vergunningverlening 
voor putten, milieuvergunningen en regelgeving, productie vergunningen, etc. IGas was 
van mening dat de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk al strikter en effectiever is dan 
in menig ander land, aangezien de industrie op land een veiligheidscultuur heeft geërfd, 
die zich verspreidde in de Britse olie en gas industrie op zee naar aanleiding van de 
ramp met de Piper Alpha. Cuadrilla bevestigde dat het Verenigd Koninkrijk al een strikte 
structuur van regelgeving heeft, waaraan de olie- en gaswinning op land, inclusief de 
onconventionele, is onderworpen. 
 
Nederlandse context 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5 
 
90 DECC rapport 
DECC is niet van mening dat er een noodzaak is om het Verenigd Koninkrijk olie en 
gasregelgeving specifiek naar onconventioneel gas te laten verwijzen, aangezien de 
gebruikte technologieën niet nieuw zijn. Professor Paul Stevens van Chatham House 
merkte echter op dat de techniek voor onconventionele opsporing zo verschillend is van 
conventionele bedrijfsvoering dat deze gewoon geen onderdeel zijn van de bestaande 
regelgeving (in Europa), waarbij hij er aan toevoegde dat de wet- en regelgeving voor 
olie- en gaswinning in West Europa, niet eens refereert aan onconventioneel gas. 
 
Nederlandse context 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5 
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91 DECC rapport 
Nick Grealy vertelde ons dat regelgeving verwelkomd moet worden en geen significante 
kosten aan de opsporing van schaliegas zal toevoegen. Professor Anderson voegde 
toe: Ik denk dat het eenvoudigweg vertrouwen op het bestaande wetgevende kader voor 
een nieuw proces niet voldoende is. Het is de verwachting dat de EPA uit de VS in 2012 
voorlopige bevindingen over de effecten van hydraulisch fracken op drinkwater 
rapporteert. Het is wetenswaardig dat het OIES van mening is dat de VS het milieudebat 
moet hebben doorlopen voordat Europa onconventioneel gas volledig kan aanvaarden. 
DECC vertelde ons dat vergunningen en milieuafwegingen er waarschijnlijk voor zorgen 
dat het aantal bovengrondse locaties, waar vanaf geboord kan worden, wordt beperkt. 
 
Nederlandse context 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5 
 
92 DECC rapport 
We hebben de minister ondervraagd of het Verenigd Koninkrijk het initiatief zou moeten 
nemen om binnen de EU de discussie te starten betreffende een gezamenlijke set van 
standaarden voor schaliegas. Hij antwoordde hierop: mijn angst met betrekking tot 
gezamenlijke standaarden is dat deze vaak de kleinste gemene deler zijn en dat 
standaarden de tendens hebben eerder naar beneden dan naar boven te worden 
bijgesteld. Hij merkte op dat in de EU ‘Energie een teruggehouden politiek gebied blijft. 
Het is niet iets waarvoor een Europese deskundigheid voorhanden is.’ DECC is van 
mening dat het Verenigd Koninkrijk een sterk regime heeft dat geschikt is voor de taak 
en dat ervoor zal zorgen dat werkzaamheden met betrekking tot onconventioneel gas op 
een veilige en milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. 
 
Nederlandse context 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5 
 
93 DECC rapport 
We bevelen aan dat het Verenigd Koninkrijk wet –en regelgeving specifiek 
rekening zou moeten houden met de uitdagingen die uniek zijn voor schaliegas 
winning en productie, nadrukkelijk de combinatie van hydraulisch fracken en 
horizontaal boren bij meerdere putten. Het vergt grote hoeveelheden water en 
chemicaliën en leidt tot het ontstaan van grote hoeveelheden afvalwater, die 
opgevangen en afgevoerd moeten worden. 
 
Nederlandse context 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5 
 
94 DECC rapport 
We merken op dat sterkere milieuregelgeving en hogere bevolkingsdichtheid 
betekent dat in het Verenigd Koninkrijk en meer algemeen in Europa, schaliegas 
een ander pad zal bewandelen dan in de VS. Hoewel energie geen bevoegdheid is 
op EU-niveau, zal de regering van het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk 
moeten samenwerken om een redelijk niveau van concurrentie tussen de 
binnenlandse schaliegasproducenten te verzekeren.  
 
Nederlandse context 
Geen specifieke toevoeging. 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - 54 - 8 september 2011 
 

 

95 DECC rapport 
We bevelen aan dat de regering van het Verenigd Koninkrijk nauwgezet de 
regelgeving volgt, die is ontwikkeld door Polen en andere landen waar 
schaliegasopsporing en -productie plaatsvindt. We bevelen aan dat de regering 
de mogelijkheden voor gemeenschappelijke milieustandaarden voor de opsporing 
en productie van schaliegas onderzoekt.  
 
 
Nederlandse context 
Geen specifieke toevoeging. 
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5 MILIEU RISICO’S VAN SCHALIEGAS 

5.1 Opsporing en productie traject 

DECC rapport 96-97 
Deze alinea’s gaat over het UK systeem van vergunningverlening voor olie en 
gasconcessies.  
 
Alhoewel de opsporing (proefboringen) en winning (fysieke gasproductie) van 
schaliegas in Nederland niet eerder is toegepast, kan gesteld worden dat het juridisch 
kader voor deze activiteit goed in de Mijnbouwwet (en de Wet Milieubeheer) ‘past’, c.q. 
is geborgd. Daadwerkelijke operaties moeten uitwijzen of op specifieke punten 
additionele regelgeving is vereist, maar dat lijkt op basis van de huidige inzichten niet 
waarschijnlijk, of althans: zeer beperkt àan de orde.  
 
In Bijlage 1 is het Nederlands wettelijk kader weergegeven 
 

5.2 Milieuvergunningen NL kader 

In de volgende subparagrafen wordt een toelichting gegeven op het Nederlands wettelijk 
kader. De relevante passages uit het DECC rapport worden in paragraaf 5.3 gegeven.  
 

5.2.1 Mijnbouwwet 

De Mijnbouwwet (2002, MW) vervangt sinds 2003 een scala aan andere wetgeving ten 
aanzien van mijnbouwactiviteiten. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) is het bevoegd gezag van de MW. Bij de totstandkoming van de wet is 
ook de opslag c.q. winning van stoffen nadrukkelijk betrokken (vanaf een diepte van 
meer dan 100 meter43). De MW is vooral gericht op de eisen en voorwaarden die 
gesteld worden om gevaarlijke incidenten te voorkomen. Preventieve maatregelen 
kunnen technische, organisatorische, procedurele of toezichthoudende aspecten 
betreffen. De Mijnbouwwet, met name het vergunningstelsel en besluitvorming door het 
Ministerie van EL&I, reguleert het gebruik van de ondergrond. De Mijnbouwwet 
implementeert de eisen die relevante EU –richtlijnen stellen door middel van, met name 
de opsporingsvergunning, de winningsvergunning (inclusief de instemming op het 
zogeheten ‘Winningsplan’), de onafhankelijke inspectie via onder meer het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en diverse algemene regels rond het ontwerpen, 
opereren en monitoren van mijnbouwwerken waar stoffen worden opgeslagen. 
 
Voordat een winning plaats kan vinden, moet eerst een opsporingsvergunning te 
worden aangevraagd. Hiermee krijgt de aanvrager het recht om delfstoffen op te sporen 
in het gebied waarvoor vergunning is aangevraagd. 
 
Cuadrilla heeft een opsporingsvergunning gekregen voor een gebied in Noord-Brabant 
en Noordoostpolder. Publicatie heeft plaatsgehad op 26 oktober 2009 en op 15 juni 
2010 respectievelijk in de Staatscourant. De vergunning is daarmee onherroepelijk. 
Haaren en Boxtel vallen binnen het gebied. 
 

                                                   
 
43 Mijnbouwwet artikel 1i 
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Nadat via de opsporingsboringen is aangetoond dat er een economisch winbare 
voorraad in het gebied aanwezig is, kan een winningsvergunning worden aangevraagd. 
Een winningsvergunning (concessie) moet gezien worden als een gebiedsreservering 
voor mijnbouwactiviteiten. Cuadrilla zal voor de voorkeurslocatie een dergelijke 
winningsvergunningsaanvraag moeten indienen bij het Ministerie van EL&I. Ook na 
verlening van deze winningsvergunning is de productie van schaliegas nog niet 
automatisch toegestaan. Het feitelijk winnen van schaliegas is pas toegestaan nadat 
een zogenaamd winningsplan is goedgekeurd. Ook is een omgevingsvergunning vereist 
en dient er (bij winning van meer dan 500.000 m3/dag) een MER procedure (Milieu 
Effect Rapportage) te worden doorlopen. 
 
Na beëindiging van de schaliegaswinning zal de put definitief veilig moeten worden 
afgesloten in overeenstemming met de geldende regels (Mijnbouwwet). De 
ontmanteling houdt in dat bovengrondse installaties verwijderd zullen worden en dat de 
winningslocaties teruggebracht worden in oorspronkelijke staat. Ook eventuele 
transportleidingen en kabels moeten verwijderd worden, tenzij de grondeigenaar er de 
voorkeur aangeeft de leiding te laten liggen. 
 
In 2010 is de wet in verband met het stimuleren van actief gebruik van vergunningen 
voor opsporing, winning en opslag in werking getreden (Stb. 2009, 508 en 537). Deze 
wet maakt het mogelijk dat vergunningen makkelijker kunnen overgaan naar derden, 
zodat velden beter benut kunnen worden. 
 

5.2.2 Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) 

Het Barmm, een soort activiteitenbesluit voor mijnbouwactiviteiten, is op 1 juli 2008 in 
werking getreden. Met de inwerkingtreding dient in plaats van een vergunningtraject ten 
behoeve van de proefboring een melding aan het Ministerie van EL&I gedaan te worden 
hoe de mijnonderneming aan deze algemene milieuregels voldoet. 
 
Dergelijke meldingen in het kader van het Barmm vallen niet onder de Wabo (zie 
hieronder). Het gaat hierbij om tijdelijke werkzaamheden, zoals een (opsporing)boring of 
onderhoud aan installaties. Een melding aan EL&I is nodig wanneer het een 
mijnbouwwerk betreft dat onder de werking van het Barmm valt, zie artikel 4 van het 
Barmm. De melding in het kader van het Barmm betreft uitsluitend de milieuaspecten 
van de werkzaamheden. 
 
Op grond van artikel 2.5 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) is in afwijking van 
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wabo geen omgevingsvergunning 
vereist met betrekking tot mijnbouwwerken die behoren tot een in artikel 4 van het 
Barmm aangewezen categorie. In deze gevallen volstaat de melding in het kader van 
het Barmm. Daarmee kan Cuadrilla volstaan met een melding in het kader van de 
Barmm en is een omgevingsvergunning niet vereist, wel is voor iedere proefboring een 
melding in het kader van de Barmm vereist.  
  
Er is sprake van tijdelijke werkzaamheden (namelijk een proefboring) en er bestaat nog 
geen inrichting. In het kader van de Wabo is EL&I op dat moment (nog) geen bevoegd 
gezag. Wanneer naast de melding in het kader van het Barmm ook een 
omgevingsvergunning voor de niet-milieuaspecten (bijvoorbeeld een bouwwerk) is 
vereist, dan is de gemeente bevoegd gezag. In dat geval zal er sprake zijn van een 
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omgevingsvergunning die toeziet op het mogelijk maken van het boren, al of niet in 
afwijking van het bestemmingsplan. 
 
EL&I is bevoegd gezag voor de melding in het kader van het Barmm voor de tijdelijke 
werkzaamheden. De melding in het kader van het Barmm wordt ook in dit geval 
separaat ingediend bij EL&I. Wanneer er vervolgens sprake is van het oprichten en in 
werking hebben van een inrichting ten behoeve van (in hoofdzaak) mijnbouw (bijv. 
winning van schaliegas), dan is EL&I bevoegd gezag voor het afgeven van een 
omgevingsvergunning voor alle betreffende activiteiten die onder de Wabo vallen (artikel 
2.1, aanhef en onderdeel e, van de Wabo, in samenhang met artikel 3.3., vierde lid, van 
het Bor). Met betrekking tot de proefboring van Cuadrilla is voor de milieu-aspecten het 
Barmm van toepassing. 
 

5.2.3 Wet milieubeheer 

De Wet milieubeheer (Wm) is sinds maart 1993 in werking en is een zogenaamde 
kaderwet, die algemene regels bevat ten aanzien van milieubeheer.  
De Wm beschrijft de milieuaspecten van (industriële) installaties en activiteiten, inclusief 
emissies en maatregelen om die te beperken. Specifieke regels zijn uitgewerkt in 
besluiten of ministeriële regelingen. Voor mijnbouw is de minister van EL&I aangewezen 
als bevoegd gezag (artikel 8.2 lid 3 Wm). Sinds 1993 is de m.e.r.-richtlijn 
geïmplementeerd in hoofdstuk 7 van de Wm. De uitwerking is vastgelegd in het Besluit 
milieueffectrapportage 1994.  
 
Sinds 1 juni 2008 is aan hoofdstuk 17 van de Wm een nieuwe titel toegevoegd: titel 17.2 
"maatregelen bij milieuschade of een onmiddellijke dreiging daarvan". Met deze nieuwe 
artikelen in de Wet milieubeheer heeft de wetgever de Richtlijn milieuaansprakelijkheid 
(2004/35/EG) in Nederlandse regelgeving geïmplementeerd.  
 
Het voornaamste doel van de Wet milieubeheer is het beschermen van het (fysieke) 
milieu. Hieronder wordt ook verstaan de verbetering van het milieu [Wm, artikel 1.1, sub 
2]. Bij winning van schaliegas is het Rijk (Ministerie van Economie Zaken, Landbouw en 
Innovatie) bevoegd gezag en daarmee verantwoordelijk voor de afgifte van de 
milieuvergunning. Bij een (tijdelijke) proefboring is verlenen van een milieuvergunning 
door EL&I niet aan de orde (zie Barmm, hierboven). 
 
De milieuvergunning wordt in de vorm van een omgevingsvergunning onder de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, zie hieronder) afgegeven. 
 

5.2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 
getreden. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en 
een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en 
milieu. 
 
De Wabo regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één 
geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 
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De bepalingen die in § 5.2 van de Wabo zijn opgenomen, hebben betrekking op 
activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo. Het gaat hierbij 
om inrichtingen of mijnbouwwerken.  
 
Voor de activiteiten direct samenhangend met de (tijdelijke) proefboring van Cuadrilla 
hoeven in formele zin geen voorschriften in een eventueel af te geven 
omgevingsvergunning opgenomen te worden. Voor de milieu-aspecten is de Wabo niet 
van toepassing. 
 
Met het oog op bouwactiviteiten is door de gemeente Boxtel een tijdelijke 
bouwvergunning afgegeven. Voor Haaren is de aanvraag van een bouw-
/omgevingsvergunning in voorbereiding. In de praktijk nemen gemeenten in deze 
situaties ook milieuaspecten mee bij de verlening van een vergunning, hoewel dat 
formeel niet hoeft. 
 

5.3 Milieuvergunning DECC rapport  

DECC rapport 98 sub 1 
Het voornaamste doel van de Environment Agency (EA, het Engelse Milieuagentschap) 
is het “beschermen en verbeteren van het milieu, en het bevorderen van duurzaamheid. 
De EA is verantwoordelijk voor het afgeven van milieuvergunningen die op dit moment 
nodig zijn voor de schaliegas opsporing en productie. [209] 
 
Nederlandse context 
Het Rijk (Ministerie van Economie Zaken, Landbouw en Innovatie, EL&I) is bevoegd 
gezag en daarmee verantwoordelijk voor de afgifte van een milieuvergunning die nodig 
is voor de winning van schaliegas. Voor de proefboringen naar schaliegas is geen 
milieuvergunning nodig, maar moet een melding gedaan worden bij de Minister van 
EL&I in het kader van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm). 
 
DECC rapport 98 sub 2 
Professor Anderson van de Tyndall Centre merkt in het DECC rapport op: "Ik vertrouw 
erop dat de betrokken autoriteiten en wetenschappers en de EA met het passende 
wettelijk kader komen, maar ze moeten de tijd krijgen om na te denken over de 
aspecten, om te kijken naar wat er in de VS gebeurde, en om te leren van hun 
ervaringen daar." [210] 
 
Nederlandse context 
In de Nederlandse situatie is er een aantal wettelijke regelingen van toepassing. 
Onderstaand gaan we in op de Mijnbouwwet (MW), de Besluit algemene regels milieu 
mijnbouw (Barmm), de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (WABO). De ervaringen met het wettelijke kader in het Verenigd 
Koninkrijk lijken veel meer op de Nederlandse situatie dan op die van de US. 
 
DECC rapport 98 sub 3 
De EA is van mening dat "er een robuuste regelgeving is om het optreden van 
milieueffecten van onconventioneel gas te waarborgen [...] en te minimaliseren" en dat 
"de regelgeving in het Verenigd Koninkrijk voldoende robuust is om de milieurisico's van 
[onconventionele gas] te beheersen en te minimaliseren […] Wij zullen dat natuurlijk 
blijven volgen". [211] 
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NL afweging  
Wij zijn van mening dat de Nederlandse regelgeving robuust is en de vergelijking met de 
regelgeving het Verenigd Koninkrijk goed doorstaat. Met de bestaande regelgeving is 
het optreden van negatieve milieueffecten te voorkomen indien te treffen 
beschermingsmaatregelen in acht worden genomen en consequent opgevolgd worden. 
 
DECC rapport 98 
Aan de andere kant vertelde het WWF ons: "Een woordvoerder van het Environment 
Agency vertelde het WWF dat 'de Environment Agency momenteel beleid op nationaal 
niveau ontwikkelt voor vergunningen met betrekking tot schaliegas, en dat ‘fracken' 
waarschijnlijk niet uitgevoerd kan worden zonder een vergunning. "[212] 
 
NL afweging  
Het uitvoeren van fracken in combinatie met (horizontaal) boren is een (ondergrondse) 
activiteit die niet als een aparte activiteit in de hierboven beschreven regelgeving 
genoemd is en waarvoor geen afzonderlijke toetsing maar wel een integrale afweging 
van milieueffecten plaatsvindt. Voor proefboringen vindt toetsing plaats via het Barmm. 
Voor de latere (productie) fase vindt toetsing plaats via de milieuvergunning. 
 
DECC rapport 99 
De EA richtte zich per locatie op milieu aspecten om "de behoefte aan, en reactie op 
milieuvergunningsaanvragen te beoordelen [...] we passen een op evenredige risico's 
gebaseerde aanpak toe ter voorkoming van verontreiniging en de bescherming van het 
milieu". [ 213] 
 
Nederlandse context  
Zie bovenstaande paragrafen 5.3.1 tot en met 5.3.4. 
 
DECC rapport 99 
Plaatselijke EA medewerkers hebben de potentiële gevolgen van Cuadrilla's activiteiten 
(in het noordwesten van Engeland) op het watermilieu beoordeeld, en hebben "besloten 
dat op dit moment een vergunning onder het regime van de EPR [UK regelgeving 
milieuvergunningen 2010] niet nodig is". [214] 
 
Nederlandse context  
Zie bovenstaande paragrafen 5.3.1 tot en met 5.3.4. 
 
DECC rapport 99 
Een vergunning op grond van de EPR is voorgeschreven, "waar vloeistoffen met 
schadelijke stoffen [...] worden geïnjecteerd in gesteenteformaties die grondwater 
bevatten" en een vergunning kan ook nodig zijn als de activiteit een risico inhield voor 
"het mobiliseren van nature aanwezige stoffen die vervolgens verontreiniging 
veroorzaken". [215] De vergunning zou de maximaal toelaatbare grenzen aangeven van 
de activiteit en de vereisten voor monitoring. Als besloten was dat "de activiteit geen 
effect heeft op het grondwater" zou een vergunning niet nodig zijn. [216] Het was aan de 
EA te beslissen of er al dan niet grondwater aanwezig was. 
 
Nederlandse context 
De Nederlandse Waterwet richt zich op grond- en oppervlaktewater. Ten aanzien van 
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het onttrekken van grondwater beperkt de wet zich tot een diepte van 500 meter 
beneden maaiveld (art 6.12 onderdeel d).  
 
DECC rapport 100 
De Environment Agency merkte op dat als schaliegas op grote schaal toegepast gaat 
worden, en in de "meerderheid van de gevallen zijn we van mening dat een 
milieuvergunning niet is vereist", dan zou dat betekenen dat de EA "op geen enkele 
wijze [...] inkomsten zou krijgen die de kosten van [...] de locatieonderzoeken zou 
dekken". [217] Tony Grayling voegde hieraan toe dat in een dergelijk scenario, de EA 
een discussie met DEFRA en DECC zou moeten hebben over "een goede beoordeling 
over wat de financiële behoeften zullen gaan worden." [218] 
 
DECC rapport 101 
Wij bevelen aan dat de regering de toekomstige financiering van de EA in 
overweging neemt, mocht de schaliegaswinning in het Verenigd Koninkrijk 
uitbreiden. 
 
NL afweging 
De financiering van het bevoegd gezag op deze wijze is niet aan de orde in Nederland. 
 
DECC rapport 101 
Zoals het er nu uitziet, zullen bedrijven die naar schaliegas boren geen gebieden 
exploreren waar, naar het oordeel van de EA, risico’s zijn voor het grondwater. 
Hierdoor is een milieuvergunning niet nodig. Toch zal van de EA worden verwacht 
om op verontreiniging te controleren, zonder de kosten daarvan vergoed te 
krijgen door het afgeven van een vergunning. 
 

NL afweging 
In de gebieden waar de proefboringen uitgevoerd gaan worden moeten risico’s voor de 
grondwaterkwaliteit worden vermeden. In alle gevallen moet een melding in het kader 
van de Barmm gedaan worden en Staatstoezicht op de Mijnen stelt strikte eisen voor dit 
soort activiteiten en ziet toe op de naleving hiervan. De financiering van het bevoegd 
gezag op deze wijze is niet aan de orde in NL. Voor een omgevingsvergunning moeten 
leges worden betaald.  
 

5.4 Fracking  

102 DECC rapport 
Het succesvol injecteren van hydraulische fracking vloeistoffen om schaliegas vrij te 
maken moet resulteren in aardgas productie zonder verontreiniging van de 
ondergrondse drinkwatervoorraden. Dit zal afhangen van de put integriteit en een juiste 
samenstelling van de vloeistof. Echter, Professor Richard Selley van het Imperial 
College London vertelde “er zijn verschillende typen schaliegasformaties die 
verschillend reageren op verschillende typen van fracking”. De vloeistofsamenstelling 
wordt bepaald door de vaak unieke geologie van een specifieke schaliegasformatie. 
 
103 DECC rapport 
Er bevinden zich vele van nature voorkomende stoffen in schalieformaties en het proces 
van hydraulisch fracken kan hun mobiliteit beïnvloeden. Het betreft hun mogelijkheid om 
te migreren en mogelijk een waterbron te bereiken. Deze stoffen kunnen bestaan uit:  
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• natuurlijk voorkomende formatievloeistoffen (zoals pekel) in schalie rots;  
• gassen zoals het beoogde aardgas (voornamelijk methaan); 
• kooldioxide; 
• waterstof sulfide;  
• stikstof; 
• helium;  
• sporenelementen van stoffen zoals kwik, arseen en lood;  
• van nature voorkomend radioactief materiaal (radium, thorium, uranium);  
• vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK) die gemakkelijk verdampen in de 

atmosfeer, zoals benzeen. 
 
104 DECC rapport 
Hydraulisch fracking kan worden herhaald indien nodig om de gasstroom naar de put in 
stand te houden, maar er zijn bedenkingen over het cumulatieve effect van herhaald 
fracken. Bijvoorbeeld, de effecten van herhaalde hoge drukken op de putonderdelen, 
zoals de putverbuizing (“casing”) en het cement. Nigel Smith, van de Britse geologische 
dienst, vertelde “men zal vermoedelijk iedere drie tot vier jaar een fracking uitvoeren [..] 
Men zal zolang mogelijk proberen door te gaan”. 
 
Nederlandse context 
Zoals gesteld in het DECC rapport is de frackingtechniek al lang bekend en werd deze 
techniek, om middels een vloeistof onder druk gesteente als het ware te openen, in 
Nederland regelmatig aangewend. Fracking werd in Nederland al in conventionele gas- 
en olieputten toegepast om de put te ‘stimuleren’, hetgeen zoveel betekent dat 
bestaande gas- en oliebronnen, die vanwege verstopping wat minder goed produceren 
dan in het verleden, als het ware extra ‘geopend’ worden. Hiermee wordt beoogd de 
productiehoeveelheden te vergroten. In het verleden zijn hierbij geen problemen 
opgetreden. 
 

5.5 Mogelijke verontreiniging van drinkwater 

105. DECC rapport 
Op basis van verzamelde bewijzen is het volgens de US Environmental Protection 
Agency (US EPA) mogelijk dat als gevolg van het combineren van nieuwe fracks met 
bestaande scheuren (“faults”) die naar drinkwater bronnen leiden er mogelijk 
verontreiniging van deze drinkwaterbronnen kan optreden met frackingvloeistof, aardgas 
en/of van nature aanwezige stoffen. 
 
Nederlandse context 
Grondwater ten behoeve van de drinkwaterproductie wordt in Brabant gewonnen van 
ondiep (ca. 10 m –mv) tot op een diepte van iets meer dan 300 meter. De verwachte 
boordiepte voor de winning van schaliegas is minimaal 3.500 meter. Een typische 
fracklengte bedraagt 100 m (zie punt DECC 17). Zelfs als rekening wordt gehouden met 
een extreme fracklengte van enkele honderden meters blijft tussen het diepteniveau van 
fracken en diepte waarop grondwater wordt gewonnen, een ruimte van meer dan 3.000 
meter met verschillende slecht doorlatende lagen (zie figuur 5.1 voor de bodemopbouw 
tot 300 meter en figuur 5.4 voor de bodemopbouw tot 4.800 meter). 
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Figuur 5.1: Geohydrologische opbouw van de bodem tot circa 300 meter diep in Noord-Brabant  

 
Uit de vergunningaanvraag voor proefboringen van Cuadrilla volgt dat de toegepaste 
waterdrukken onvoldoende energie bezitten om scheuren van 3.500 meter diepte tot 
aan het aardoppervlak te laten komen. Een invloedgebied van maximaal enkele 
honderden meters wordt verwacht (zie ook DECC rapport 17) zie figuur 5.2. 
 
Vanwege het grote diepteverschil lijkt de kans op “doorscheuren” van de geologische 
laagpakketten tot aan de grondwaterbronnen, die worden gebruikt voor de 
drinkwaterproductie uitermate klein. Het proces van doorscheuren zal dan ook vrijwel 
geen risico met zich meebrengen op verontreiniging van het grondwater. 
 
In het gebied rond Waalwijk en Kaatsheuvel in Noord-Brabant zijn de eerdere olie- en 
gasconcessies vrijwel uitontwikkeld en wordt overwogen deze velden te gebruiken voor 
gasopslag. De winningen hebben niet geleid tot verontreiniging van het grondwater. 
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Figuur 5.2: Principe van fracken (bron: Vergunningaanvraag proefboring Cuadrilla) 
 
106. DECC rapport 
Tijdens het fracken is het mogelijk dat een deel van de frackingvloeistof via kunstmatig 
gecreëerde scheuren wegvloeit naar andere gebieden binnen de schaliegasformatie. Bij 
onvoldoende beheersing van het proces kan het ”weglekken” van frackingvloeistof 
oplopen tot meer dan 70% van het geïnjecteerde volume. Dit kan leiden tot migratie van 
de frackingvloeistof naar drinkwaterbronnen. Ter vergelijking, formaties van steen-
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koolgas zijn vaak ondiep. Hierdoor bestaat het risico dat het fracken wordt uitgevoerd in 
of in de nabijheid van een ondiepe drinkwaterbron. 
 
Nederlandse context 
Er is geen reden om aan te nemen dat weglekken van frackingvloeistof naar gebieden 
binnen de schaliegasformatie in Nederland onmogelijk is. Aangezien grondwater 
gewonnen wordt op maximaal 300 meter en schaliegas op circa 3.500 meter diepte, lijkt 
lekkage van frackingvloeistof door het doorscheuren van het fracken echter zeer 
onwaarschijnlijk (zie ook figuur 5.2 waarin het invloedsgebied op schaal is 
weergegeven).  
 
Doorscheuren geschiedt maximaal over enkele honderden meters aangezien de 
toegepaste waterdrukken te klein zijn voor grotere afstanden. De kans op 
verontreiniging van het grondwaterpakket waaruit drinkwater wordt gewonnen is daarom 
verwaarloosbaar klein, zelfs als een significant deel van de frackingvloeistof zou 
weglekken.  
 
107. DECC rapport 
De US EPA heeft aangegeven dat een correcte putconstructie essentieel is voor het 
scheiden van de productiezone van de ondergrondse grondwaterbronnen. Tot een 
correcte constructie behoren het boren van een gat en installeren en cementeren van de 
stalen pijp (“casing”). Onjuiste constructie van de putten kan leiden tot verontreiniging 
van het grondwater. 
 
Nederlandse context 
In de provincie Brabant zijn 40 gebieden als grondwaterbeschermingsgebied 
aangemerkt (zie figuur 5.3 voor overzicht relevant deel van Noord-Brabant). Haaren, als 
één van de beoogde locaties voor de proefboring naar schaliegas, ligt in een dergelijk 
gebied. Ten noordwesten van Haaren ligt de beschermingszone Vlijmen/Helvoirt voor 
grondwaterwinningen bestemd voor drinkwaterproductie. 
 
In een grondwaterbeschermingsgebied mag alleen bij hoge uitzondering worden 
geboord. De proefboring naar schaliegas moet hier buiten geschieden. De 
voorgenomen proefboring nabij Haaren passeert ook buiten deze zone het 
grondwaterpakket waaruit grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening wordt 
gewonnen. 
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Figuur 5.3: Grondwaterbeschermingsgebieden (deel van) Noord Brabant (bron provincie) 

Bij proefboringen naar schaliegas worden dezelfde boortechnieken gebruikt als bij 
andere opsporingsboringen (zie ook punt 6 DECC rapport, Nederlandse context). SodM 
stelt aan het ontwerp van de put en boren worden door SodM uitgebreide eisen gesteld 
(zie ook punt 108 DECC rapport) aan de boorfirma (zie punt 17 DECC rapport 
Nederlandse context). Op basis van het putontwerp, en te zien in figuur 5.4, zal tot 600 
meter een 4 voudige casing worden toegepast. Dit putontwerp geeft extra veiligheid om 
verontreiniging van grondwater te voorkomen. Pas na het gereed komen van de 4 
voudige casing zal frackingvloeistof worden gebruikt. Op basis van de eisen aan de 
boorfirma, de boring zelf, het gebruik van 4 voudige casings, het toezicht op dit geheel 
door SodM is de kans zeer klein dat verontreiniging van het watervoerend pakket zal 
optreden.  
 
In het gebied rond Waalwijk en Kaatsheuvel in Noord-Brabant zijn de eerdere olie- en 
gasconcessies vrijwel uitontwikkeld en wordt overwogen deze velden te gebruiken voor 
gasopslag. De winningen aldaar hebben niet geleid tot verontreiniging van het 
grondwater. 
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Figuur 5.4: Typische putopbouw voor fracken (bron: Vergunningaanvraag proefboring Cuadrilla). 

 
108. DECC rapport 
De DECC (Department of Energy and Climate Change) heeft gemeld dat ondanks het 
feit dat er mogelijk een aantal gevallen zijn geweest van ondeugdelijke putconstructies 
in de VS, “zij niet geloven dat dergelijke situaties kunnen ontstaan in het Verenigd 
Koninkrijk”. Ze hebben hieraan toegevoegd dat de operator verplicht werd aan te geven 
dat de putconstructie veilig en geschikt was voor de functie en dat deze verplichting 
nauwkeurig gecontroleerd was door het bevoegd gezag verantwoordelijk voor “Health 
and Safety”. 
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Nederlandse context 
Minimaal vier weken voor aanvang van de proefboring moet een boorplan en een 
calamiteitenplan zijn opgesteld en ingediend bij het Ministerie van EL&I. Daarin is 
ondermeer opgenomen: 

• een beschrijving van de mobiele installatie waaronder de installatie van een 
monitoringssysteem rondom de locatie;  

• de te verrichten werkzaamheden en de resultaten van bodemonderzoek 
(conform NEN5740) uitgevoerd door een erkend persoon of instelling. 

 
Naast toezicht en controle door de boormeester op locatie worden alle werkwijzen, toe 
te passen materialen en chemicaliën getoetst door het Staatstoezicht op de Mijnen. 
Ervaringen elders (UK en VS) kunnen hier een aanvulling vormen op de wijze van 
toezicht. 
 
109. DECC rapport 
Volgens Prof. Selley van Imperial College (London) is fracken “zo oud als de weg naar 
Rome”. Het proces wordt al decennia toegepast in de petroleumindustrie. Het Tyndall 
Centre wijst op verontreiniging van waterpakketten voor de productie van drinkwater met 
frackingvloeistof of methaan als “de ‘nieuwe’ risico’s van fracken”. Hierbij wordt de 
verontreiniging van drinkwater met methaan geassocieerd met het beeld van mensen in 
de VS die hun kraanwater aansteken. 
 
Nederlandse context 
De aanwezigheid van methaan in grondwater in Nederland is niet nieuw. Op diverse 
plaatsen in Noord-Brabant bevat het grondwater methaan. De komende jaren wil 
Brabant Water de mogelijkheden nagaan om methaan uit water te winnen als onderdeel 
van de wens om het eerste klimaatneutrale waterbedrijf van Nederland te zijn (bron: 
www.brabantwater.nl). Zoals onder punt 105 en 106 DECC rapport is gemeld, is de 
kans verwaarloosbaar dat door het fracken verontreinigingen naar een diepte lekken, 
waaruit grondwater voor de drinkwatervoorziening wordt gewonnen. De kans dat 
methaangas een dergelijke weg aflegt is eveneens niet waarschijnlijk, zeker als vanuit 
de boorput juist dit gas gewonnen zal worden. Een andere weg vormt de boring zelf, 
doch door de 4 voudige casing en een juiste cementering van de boorput lijkt een 
verontreiniging niet waarschijnlijk. Toename van het methaan in het grondwater 
bestemd voor drinkwater wordt niet mogelijk geacht. 
 
Het risico op verontreiniging van het grondwater met de chemicaliën die worden gebruikt 
in de frackingvloeistof, zoals de biocide glutaaraldehyde is verwaarloosbaar klein. Zoals 
hiervoor is aangegeven (zie DECC punt 105 Nederlandse context) is een mogelijke 
verontreiniging van het watervoerend pakket via het fracken eveneens verwaarloosbaar 
gezien het diepteverschil van de boorput en vanwege de viervoudige casing. 
 
Als al sprake is van een risico op verontreiniging dan betreft het eerder een risico op 
verontreiniging van bovenaf door activiteiten aan het oppervlak. De nulsituatie ter 
plaatse van een boring wordt conform NEN5740 vastgelegd als referentie. 
Door het voorschrijven en aanbrengen van bodembeschermende maatregelen wordt 
een verontreiniging van (bovenaf van) de bodem voorkomen. Ook opslagreservoirs 
moeten een vloeistofdichte afdichting hebben. Op deze wijze wordt verontreiniging van 
bovenaf voorkomen. Deze gang van zaken is standaard bij boringen in Nederland 
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110. DECC rapport 
Het uitstellen van de opbouw en financiering van het proces van fracken in New York 
was het gevolg van zorgen om milieurisico’s, met name de verontreiniging van 
waterpakketten in gebruik voor de drinkwaterproductie. Volgens de DECC zijn de 
gevallen van drinkwaterverontreiniging in de VS het resultaat van “onbekwame 
operators die de verontreiniging van drinkwater met methaan hebben laten gebeuren 
wat onmogelijk is bij een correcte putconstructie”. Volgens de Geological Society is er 
“geen vastgelegd bewijs van dergelijke verontreinigingen en geloven we ook niet dat dit 
waar is, omdat het proces van fracken plaatsvindt op vele honderden meters onder de 
waterpakketten”. Doelend op de vluchtige methaanemissies tijdens het fracken, is de 
Geological Society ervan overtuigd dat dit “zeer waarschijnlijk niet het gevolg is van 
fracken omdat dit proces op enkele duizenden meters onder het aardoppervlak wordt 
uitgevoerd”. 
 
Nederlandse context 
Het gestelde onder punt 105 en109 DECC rapport is ook hier van toepassing.  
 
111. DECC rapport 
Tijdens ons bezoek aan de VS hebben we nauwelijks informatie gekregen van 
milieugroeperingen, regelgevers of wetenschappers over de directe invloed van fracken 
op het milieu. Voorbeelden van methaanverontreiniging van het drinkwater waren ofwel 
te wijten aan ondeugdelijke putconstructies (dit geldt voor zowel bekende als nieuwe 
koolwaterstoffen) of de verontreiniging was al een feit vóórdat met fracken werd 
begonnen. 
 
Nederlandse context 
De kans dat het methaangehalte zal toenemen door het boren naar schaliegas is zoals 
hiervoor beschreven, erg onwaarschijnlijk. Op diverse plaatsen in Nederland bevat het 
grondwater overigens van nature al methaan in zeer lage concentraties. Op die plaatsen 
waar het grondwater geen methaan bevat, is de zuivering maar in beperkte mate 
uitgerust om methaan te verwijderen (vaak alleen normale beluchting als processtap). 
Waar dit wel het geval is, is de drinkwaterzuivering hierop ingericht in de vorm van 
(intensieve vorm van) beluchten. Het verwijderen van methaan is een zeer bekende en 
betrouwbare techniek. Het bemonsteren op methaan is een standaard parameter bij 
grondwaterwinning, waardoor ook tijdig maatregelen genomen kunnen worden. 
 
112. DECC rapport 
In Washington DC presenteerde Christopher Smith, de assistent secretaris voor Olie en 
Gas van de US Department of Energy (DoE), ons hun publicatie uit 2009 over de 
moderne ontwikkelingen van schaliegaswinning (“Modern Shale Gas Development in 
the United States: a Primer”). Dit rapport behandelt de aanwezigheid van radioactief 
materiaal dat van nature in lage concentraties aanwezig is in bepaalde geologische 
formaties. Volgens het rapport blijft dit van nature aanwezige radioactieve materiaal 
tijdens fracken in de rotsstukken, blijft het opgelost in het geproduceerde water (dat de 
schaliegasformatie verlaat tijdens de schaliegaswinning) of zal het onder bepaalde 
condities als vaste stof afzetten of als slib precipiteren. De DoE concludeerde echter dat 
er “nauwelijks risico is op blootstelling aan radioactief materiaal” omdat het publiek niet 
gedurende lange tijd in contact komt met de constructie/apparatuur van de 
schaliegasformatie. 
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Nederlandse context 
Radioactieve elementen zoals thorium en uranium komen ook in de Nederlandse bodem 
voor en kunnen in grondwater voorkomen (bron: Vergunningaanvraag proefboring 
Cuadrilla). Tot nu toe in zeer lage concentraties en vaak in concentraties onder de 
detectiegrens. Op sommige plaatsen komen van nature meer radioactieve elementen in 
de bodem voor en is de achtergrondstraling een veelvoud van die op andere plaatsen. 
 
Radioactieve elementen komen veelal elementair en dus ongebonden in de bodem 
voor. In aanwezigheid van zuurstof ontstaan slecht oplosbare oxiden, die zich als vaste 
stof afzetten in de bodem of met het formatiewater via de boorput naar boven worden 
afgevoerd. Zoals hiervoor al is aangegeven is de kans op verontreiniging vanuit de 
boorput vanwege de viervoudige casing en het grote diepteverschil zeer 
onwaarschijnlijk. Mochten er al radioactieve stoffen vrijkomen dan zullen deze 
gecontroleerd afgevoerd worden, door deze allereerst te zuiveren en/of af te voeren 
naar een daarvoor ingericht bedrijf (erkende verwerker). 
 
113. DECC rapport 
Geconcludeerd wordt dat fracken geen directe risico’s met zich meebrengt voor 
grondwaterbronnen mits de putopbouw (casing) in orde is voordat met fracken wordt 
begonnen. Risico’s zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de putconstructie. Deze risico’s 
zijn niet anders dan de risico’s verbonden aan het boren naar aardgas en –olie in 
conventionele geologische formaties. (Paragraaf 113) 
 
Nederlandse context 
Dit geldt ook voor de Nederlandse context 
 
114. DECC rapport 
Aanbevolen wordt dat de Environment Agency erop staat dat alle bedrijven die 
betrokken zijn bij het fracken een verklaring indienen waarin wordt aangegeven 
welke chemicaliën worden gebruikt en in welke concentraties en volumina. 
 
Nederlandse context 
Onder punt 96/97 DECC rapport Nederlandse context Box 6 wordt ingegaan op de 
eisen die vanuit de vergunningverlening worden gesteld. O.a. wordt daarbij ingegaan op 
welke informatie aan de SodM moet worden overlegd, zoals chemicaliëngebruik, 
volumina etc. 
 
115. DECC rapport 
Aanbevolen wordt dat de Environment Agency in vergunningen laat opnemen dat 
de betrokken bedrijven in staat zijn om de aanwezigheid van alle bij het fracken 
gebruikte chemicaliën in grondwaterbronnen te detecteren. 
 
Nederlandse context 
Zie punt 114.  
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5.6 Benodigde watervolumes 

116. DECC rapport 
Het Tyndall Centre (UK) schat in dat 54.000 – 174.000 m3 water nodig is voor de 
exploitatie van 6 putten voor schaliegaswinning. Dit komt overeen met de inhoud van 22 
– 69 Olympische zwembaden of 9.000 – 29.000 m3 water per put. Ter vergelijking, 
volgens het American Petroleum Institute (API) bedraagt het waterverbruik bij 
schaliegaswinning in de VS 7.500 – 15.000 m3. Figuur 5.5 geeft een flow chart van het 
watergebruik tijdens fracken en de risico’s op verontreiniging van het drinkwater bij elke 
stap in dit proces zoals opgesteld door de US EPA. 

 
 
Figuur 5.5 Concept studie van de mogelijke invloeden van fracken op drinkwater. (bron: US EPA, 
februari 2011, pagina 14). 

 
Nederlandse context 
De hoeveelheid water per cyclus – injecteren vloeistof voor fracken en het 
scheiden/afvoeren van het formatiewater – bedraagt maximaal 1.000 m3/uur gedurende 
1 á 2 uur (bron: vergunningaanvraag proefboring Cuadrilla). In totaal zullen in Nederland 
naar verwachting in orde van grootte dezelfde hoeveelheden water worden gebruikt als 
in het Verenigd Koninkrijk. 
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De in figuur 5.5 omschreven mogelijke problemen zijn niet of maar gedeeltelijk van 
toepassing op de locaties Boxtel en Haaren in Noord-Brabant.  
 
Het voor fracken te gebruiken water zal worden geleverd door Brabant Water. Hierdoor 
is een lokale grondwaterwinning of andere waterbron niet nodig. Door goede kwaliteit 
van het drinkwater is het gebruik van het biocide glutaaraldehyde mogelijk niet nodig. 
De benodigde hoeveelheid drinkwater voor de proefboring is beperkt en vormt geen 
probleem voor het drinkwaterbedrijf qua capaciteit en kwaliteit. Met alle voorzieningen 
en de vergunningseisen is het gevaar voor bodem / grondwater verwaarloosbaar (zie 
ook voorgaande punten). 
 
Zuivering formatiewater 
Het vrijkomende formatiewater zal of ter plaatse worden gezuiverd en (mogelijk) 
hergebruikt en/of naar een erkend verwerkingsbedrijf (bijvoorbeeld ATM Moerdijk) 
gecontroleerd worden afgevoerd, inclusief alle mogelijke reststoffen. 
 
Door de toepassing van bodembeschermende maatregelen op de boorlocatie wordt 
lekkage naar de bodem/grondwater en/of oppervlaktewater voorkomen. Verder worden 
vanuit de vergunningverlening eisen gesteld aan het boorproces (toezicht door SodM) 
waardoor lekkage naar grondwatervoerende lagen wordt voorkomen (zie ook eerdere 
punten).  
 
117. DECC rapport 
Tijdens de piek in de schaliegaswinning in Barnett Shale in Texas, VS bedroeg het 
totale waterverbruik 1,7% van het geschatte totale drinkwaterverbruik (huishoudens en 
bedrijven) in het gebied van Barnett Shale. In hoeverre het onttrekken van dergelijke 
watervolumina effect heeft op de lokale drinkwaterbronnen (oppervlaktewater, 
grondwater) zal afhangen van de locatie en van de tijd in het jaar. Het is mogelijk om het 
volume van het onttrokken water dat nodig is voor fracken te verkleinen door het water 
dat uit de schaliegasput terug omhoog stroomt opnieuw te gebruiken (dit water staat 
bekend als flow back water). Geschat wordt dat 10 – 40% van de geïnjecteerde fracking 
vloeistof kan worden hergebruikt door het toevoegen van schoon water en chemicaliën. 
Hoge concentraties aan opgeloste stoffen zoals TDS, kunnen leiden tot aanvullende 
zuiveringsvraagstukken bij waterhergebruik. 
 
Nederlandse context 
Een gebruik per boring van orde grootte 13.000 m3 vormt minder dan 0,2% en bij 4 
schaliegasboringen per jaar minder dan 1% van de zakelijke markt van de waterlevering 
door Brabant Water aan de zakelijke markt. Met een goede planning en optimaal 
gebruik van het benodigde water zal het beslag op drinkwater beperkt zijn.  
 
Bij een grootschalige invoer van schaliegaswinning en/of in combinatie met een hoog 
waterverbruik per locatie kan het gebruik van drinkwater (vermoedelijk) een 
discussiepunt vormen op basis van  

• Het hieronder beschreven grondwaterbeleid, wat niet alleen een provinciaal 
maar min of meer landelijk beleid is. 

• Technische beschikbaarheid. 
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Box 7 
Het grondwaterbeleid van de provincie Noord Brabant stelt dat: “Schoon grondwater 
een perfecte bron is voor de bereiding van drinkwater, andere dranken en 
voedingsmiddelen. De provincie streeft er daarom naar om het schone grondwater voor 
deze doelen te reserveren. De provincie wil alternatieven ontwikkelen voor 
watergebruik dat niet bestemd is voor menselijke consumptie. Op die manier hoeft 
minder grondwater te worden gebruikt waardoor problemen met de verdroging van 
natuurgebieden kleiner worden.” (bron website provincie Noord Brabant) 
 
Indien het waterverbruik hoog is zal door de overheid, gezien bovenstaand beleid, voor 
dit soort toepassingen sterk aandringen / afdwingen worden om andere bronnen te 
gebruiken dan het ‘kostbare’ grondwater. Dit kan vanuit economisch oogpunt eveneens 
interessant zijn. Waar deze grens ligt van wel / geen gebruik van drinkwater voor het 
boren naar schaliegas is niet op voorhand te zeggen. Dit hangt sterk af van lokale 
omstandigheden. 
 
Ingeschat wordt dat als de netto vraag in de orde grootte van 50 – 100 m3/uur ligt, dat 
gebruik van drinkwater mogelijk is, mits  

• Aangetoond is dat hergebruik wordt toegepast (inspanningsverplichting) 
• Niet gelijktijdig op meer locaties wordt gefrackt, die drinkwater van hetzelfde 

pompstation betrekken (voorkomen piekbelasting).  
• Drinkwater voldoende technisch en kwantitatief beschikbaar is nabij de locatie. 

Hiervoor moet het lokale distributienet voldoende capaciteit hebben om de extra 
vraag te kunnen leveren.  

 
Mocht gebruik van drinkwater geen optie zijn, dan zijn andere (goede) bronnen 
oppervlaktewater of het effluent van een afvalwaterzuivering beschikbaar. De kwaliteit is 
minder dan die van drinkwater, wat van invloed zal zijn op het chemicaliën verbruik en 
de mogelijke noodzaak tot voorzuivering. 
 
Het gebruik van oppervlaktewater is aan voorwaarden onderhevig, onder meer 
beschikbaarheid, daar oppervlaktewater bijvoorbeeld ook voor landbouw wordt gebruikt.  
 
Het effluent van een AWZI is interessant gezien de permanente beschikbaarheid en in 
Nederland relatief goede kwaliteit. In sommige gevallen vormt het effluent van een AWZI 
een van de belangrijkste bronnen voor oppervlaktewater, waardoor grote hoeveelheden 
ook daar niet beschikbaar zijn. Hier geldt een vergelijkbare afweging als bij drinkwater 
ten aanzien van het voorkomen van piekafname. In alle gevallen zal een afweging 
tussen de diverse belangen moeten worden gemaakt, wat haalbaar en mogelijk is. Het 
effluent van een AWZI vormt een goed alternatief indien drinkwater niet kan worden 
toegepast. 
 
Naar verwachting zal het zelf onttrekken van grondwater, waarvoor gezien de 
benodigde capaciteit een grondwateronttrekkingsvergunning voor benodigd is, niet 
worden toegestaan (Zie grondwaterbeleid in deze Box 7).  
 
Een alternatief kan ook nog de toepassing van brak grondwater zijn (zie hieronder). 
Deze ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - 73 - 8 september 2011 
 

 

Box 8 -Bijzondere variant 
 
Brabant Water onttrekt op proefschaal brak grondwater. Het vrijkomende brijn wordt 
daarbij in nog diepere grondwater voerende lagen met nog hogere zoutgehalten 
geïnjecteerd. Dit is een nieuwe methode die thans in pilot vorm wordt uitgevoerd. 
Opgemerkt wordt dat aan het grondwater geen enkele chemicalie wordt toegevoegd. 
Hoewel de provincie meedenkt en meewerkt aan de proef, hebben zij toch enige 
bedenkingen aangezien vreemd water in andere lagen wordt ingebracht. Deze techniek 
wordt ook veelvuldig door tuinders in het Westland toegepast. Hoewel in eerste 
instantie gedoogd heeft de provincie Zuid-Holland nu een beleid ontwikkeld om dit soort 
onttrekkingen / injecties terug te dringen dan wel te verbieden. Naast het injecteren van 
vreemd water, vormt ook het doorprikken van waterscheidende bodemlagen een punt 
van aandacht en de moeizame controle op dit soort installaties. 
 
Het injecteren van het (gezuiverde) formatiewater is een optie, doch naar verwachting 
zullen hier strenge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Dit vergt overleg met 
betrokken instanties en nader onderzoek over de eisen die hieraan gesteld worden. 
Naar verwachting is deze optie relatief duur in verwachting met de andere 
alternatieven. Dit alternatief is aantrekkelijk omdat de kwaliteit prima is en mogelijk 
geen chemicaliën nodig zijn. 
 
118. DECC rapport 
De onttrekking van zulke grote hoeveelheden water kan tot zorgen leiden bij de 
drinkwaterlevering, zeker als het niet mogelijk is om aanzienlijke hoeveelheden te 
hergebruiken. Het CPRE (Campaign to Protect Rural England) zet grote vraagtekens bij 
het leveren van water uit schaarse bronnen aan industrieën met een hoog waterverbruik 
en waarvan mag worden aangenomen dat het waterverbruik verder zal toenemen. Prof. 
Andersson licht toe dat “problemen met de drinkwaterlevering zelfs in natte gebieden in 
de wereld kunnen ontstaan en dat het proces van fracken daarmee extra druk legt op de 
waterlevering”. 
 
Nederlandse context 
Zie punt 117 
 
119. DECC rapport 
De Environment Agency stelt in het rapport getiteld “Underground, Under Threat – The 
State of Ground Water in England and Wales” uit 2006 dat 11% van het injectiewater 
afkomstig is van grondwater in het noorden van Engeland waar Cuadrilla boort naar 
schaliegas. Deze hoeveelheid komt overeen met 5% van de totale onttrekking van 
grondwater in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Nederlandse context 
Zie punt 117 
 
120. DECC rapport 
Tijdens het onderzoek naar schaliegaswinning in de VS heeft Shell haar “gebruik van 
schoon water met ongeveer 50% verminderd door hergebruik van gebruikte fracking 
vloeistof”. Volgens het Wereld Natuurfonds (WWF) is het “mogelijk om afvalwater te 
hergebruiken en zou dit verplicht gesteld moeten worden als schaliegaswinning in het 
Verenigd Koninkrijk gaat plaatsvinden”. Op de vraag of de Environment Agency de 
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hoeveelheid water dat wordt hergebruikt zou moeten reguleren, antwoordt Marsland 
(Manager grondwater) dat zij “waterhergebruik zeker moeten aanmoedigen, maar dat de 
toenemende concentraties aan verontreinigingen het proces van hergebruik kunnen 
bemoeilijken”.  
 
Nederlandse context 
Zie punt 117. 
 
121. DECC rapport 
De onttrekking van dergelijke grote watervolumina voor het proces van fracken en 
dientengevolge vermindering van het waterniveau in waterbronnen, kan ook effect 
hebben op de waterkwaliteit als gevolg van: blootstellen van nature aanwezige 
mineralen aan een zuurstofrijke omgeving dat tot veranderingen in de oplosbaarheid 
kan leiden, verontreiniging van het water met chemische stoffen, nagroei dat kan leiden 
tot geur- en smaakproblemen en aanzuigen van water met een lagere kwaliteit uit 
andere waterpakketten. Volgens de US EPA kunnen “onttrekkingen van grote 
watervolumina leiden tot wegzakken en/of destabilisatie van geologische formaties”. 
Bovendien kan onttrekking van grote watervolumina leiden tot verhoging in de 
concentratie van verontreinigingen in oppervlaktewater. 
 
Nederlandse context 
Zie punt 117. 
 
122. DECC rapport 
Volgens schattingen van algemeen directeur Mark Miller gebruikt Cuadrilla “ongeveer 
1.000 m3 water voor het boorproces en nog eens 12.000 m3 water voor het fracken. Het 
totaal van 13.000 m3 komt overeen met de inhoud van 5 Olympische zwembaden. In 
één jaar kan dit leiden tot een watergebruik gelijk aan de inhoud van 20 Olympische 
zwembaden bij toekomstige activiteiten. Cuadrilla koopt hiervoor water in van United 
Utilities wat ze “zo vaak als mogelijk gebruiken”. Miller gaf ook aan dat United Utilities 
“kennis heeft van de beschikbaarheid aan water en dat Cuadrilla gekort zou worden op 
de levering van water indien noodzakelijk” waaruit blijkt dat Cuadrilla een industriële 
klant is net als andere partijen. 
 
Nederlandse context 
Zie punt 117. 
 
123. DECC rapport 
Op de vraag over het benodigde watervolume voor fracken, geeft Jonathan Craig van 
de Geological Society aan dat “slechts 30% van de scheuren die we maken bijdragen 
aan de winning van schaliegas”. We zouden ofwel minder frackingvloeistof moeten 
gebruiken zodat we alleen de 30% fracken die we moeten fracken of het proces 
efficiënter moeten maken zodat we meer scheuren maken die bijdragen aan de 
schaliegaswinning. Nick Grealy (van Gas Policy blog No Hot Air) plaatste het gebruik 
van 13,6 miljoen liter water (3 miljoen imperial gallons) in perspectief: “voor het irrigeren 
van een golfbaan over een periode van 28 dagen wordt 18.2 miljoen liter water (4 
miljoen imperial gallons) verbruikt”. Jonathan Craig voegde daaraan toe dat een 
“standaard schaliegasveld in de VS uit 850 putten kan bestaan, wat afwijkt van 
conventionele winning en dat ongeveer 13.600 m3 (100.000 barrels) water per put nodig 
is”.  
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Nederlandse context 
Thans is nog niet duidelijk op welke schaal schaliegaswinning in Nederland 
geïntroduceerd zal worden. Een vertaling van een standaard schaliegasveld in de VS 
naar de Nederlandse context is gezien de compleet andere lokale situatie nog niet 
zinvol. De proefboringen moeten nader inzicht geven in hoeveelheden, kwaliteit, 
noodzakelijke zuiveringen. Op basis daarvan kan vervolgens een vertaling worden 
gemaakt naar een meer grootschalige aanpak en de consequenties voor aan en afvoer 
van water én de zuivering van het water voor hergebruik en lozing. 
 
De beschikbaarheid van water (drinkwater of andersoortig) maar ook de 
beschikbaarheid van transportcapaciteit en zuiveringscapaciteit zal (mogelijk) een 
beperking geven in de snelheid van de ontwikkeling van een schaliegasveld binnen een 
bepaalde regio. Naar mate de winning grootschaliger wordt, kunnen vanuit de overheid 
aanvullende eisen gesteld worden omdat het beslag op drinkwater (‘kostbaar 
grondwater’) te groot zal worden. Deze aanvullende eisen zullen zich richten op het 
gebruik van alternatieve bronnen voor het ‘frack water’.  
 
124. DECC rapport 
Tony Grayling, hoofd “Climate Change and Sustainable Development” van de 
Environment Agency gaf aan dat “een vergunning van de Environment Agency vereist 
zal zijn voor het onttrekken van grote watervolumina en dat we geen vergunning zullen 
afgeven voor niet-duurzame onttrekking”. De Environment Agency zal de vraag voor 
wateronttrekking voor fracken op dezelfde wijze behandelen als de watervraag voor elk 
ander industrieel proces. Daar werd aan toegevoegd: “Ik geloof niet dat deze activiteit 
speciale aandacht verdient in vergelijking met alle andere waterverbruikende industriële 
activiteiten”.  
 
Nederlandse context 
Zie punt 123 
 
125. DECC rapport 
Geconcludeerd wordt dat het onttrekken van grote watervolumina voor het proces 
van fracken geen buitensporige risico’s met zich meebrengt ten aanzien van de 
levering van drinkwater. Wél kan dit significant zijn in perioden van droogte in 
gebieden met weinig neerslag. Aanbeveling wordt dat de Environment Agency de 
bevoegdheid krijgt om het gebruik van een minimale hoeveelheid hergebruikt 
water tijdens onconventionele gaswinning voor te schrijven met inachtneming 
van de locatiespecifieke condities. 
 
Nederlandse context 
Het Nederlands beleid is erop gericht om zo goed mogelijk (lees zo zuinig mogelijk) met 
(drink)water om te gaan. Hergebruik wordt gepropageerd. Uit de vergunningaanvraag 
van Cuadrilla blijkt dat het aandeel flow back water bedraagt 10 – 30%. Dat zou 
betekenen dat 70 – 90% van het benodigde watervolume moet worden aangevuld met 
drinkwater. Bij gebruik van drinkwater zal Brabant Water voor elke locatie bekijken of zij 
de gevraagde capaciteit kan leveren, in zowel in kwantitatieve zin als 
distributietechnische zin (het water op locatie kunnen krijgen). Naar mate de vraag 
groter is, kan dit technische problemen opleveren en vanuit dat oogpunt dus beperkend 
zijn.  
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5.7 Afvalwaterzuivering en -lozing 

126. DECC rapport 
Nadat het onder hoge druk injecteren van de frackingvloeistof heeft geleid tot scheuren 
in de schaliegasformatie neemt de druk af en wordt de richting van de vloeistofstroom 
omgekeerd. Hierdoor stroomt de frackingvloeistof met daarin de van nature aanwezige 
stoffen door de put naar het aardoppervlak (voor schaliegasformaties kan dit enige 
weken duren; voor steenkoolgas formaties mogelijk zelfs langer). Dit mengsel van 
fracking vloeistof en van nature aanwezige stoffen wordt flow back water genoemd. 
 
Nederlandse context 
Naar verwachting zal zich een vergelijkbaar proces bij schaliegas boringen in Nederland 
optreden. 
 
127. DECC rapport 
De toxiciteit van de van nature aanwezige stoffen verschilt sterk per stof. Met name de 
van nature aanwezige elementen kunnen al bij lage concentraties toxisch zijn, terwijl het 
ook essentiële nutriënten zijn. Flow back water en water gebruikt bij het fracken worden 
voorafgaand aan of tijdens de zuivering, hergebruik en lozing in opslagtanks en 
afvalwater innamepunten bewaard. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie. 
 
128. DECC rapport 
Het ‘flow-back’-water (terugvloeiend van het frackingproces) en productiewater dat bij de 
gaswinning uit de schalielagen vrijkomt, kan worden beheerst door het te lozen, of door 
het te behandelen waarna het kan worden geloosd op het oppervlaktewater of worden 
hergebruikt.  
Voor het behandelen van dit afvalwater bestaan er primair de volgende opties: 

• ondergronds injecteren via een speciale lozingsput (op de locatie of daarbuiten); 
• lozen op oppervlaktewater in de buurt; 
• transport naar een gemeentelijke afval/rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi/awzi); 
• transport naar een (commerciële) industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie; of 
• hergebruik voor toekomstig fracken met of zonder behandeling. 

 
Nederlandse context 
Voor de Nederlandse situatie zijn vergelijkbare opties mogelijk. Voor de afvoer van het 
effluent van de zuivering op de boorlocatie zijn verschillende opties: 

• Injectie in speciale putten; 
• Lozing in de bodem; 
• Lozing op het oppervlaktewater; 
• Lozing op de riolering; 
• Afvoer per as. 

 
Lozing op het riool en/of in combinatie met afvoer per as in Nederland is de meest 
waarschijnlijke vorm. Enige vorm van zuivering is noodzakelijk. In Nederland is veel 
kennis over alle vormen van zuiveringstechnieken.  
Het verwerken en afvoeren van het water is gebaseerd op bestaande en bewezen 
technieken. Per situatie moet worden bepaald welke combinatie van mogelijkheden de 
beste oplossing is.  
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Hieronder is in het kort de Nederlandse context van de verschillende opties 
weergegeven. 
 
Dieper infiltreren van afvalstromen wordt elders in Nederland toegepast (reststromen 
vanuit Schoonebeek worden in Twente op grote diepte in een leeggeproduceerd 
gasveld geïnjecteerd). Dit zou een optie kunnen zijn mits een dergelijke verlaten oude 
olie en/of gaswinning beschikbaar is. De afstand tot een dergelijke put speelt hierbij een 
belangrijke rol. Aan het infiltreren in de bodem (tot < 500 m) worden hele zware eisen 
gesteld (zoals vastgelegd in het zogenaamde Infiltratiebesluit). Deze eisen zijn in 
sommige gevallen zelfs strenger dan de eisen gesteld aan drinkwater. Om dus infiltratie 
mogelijk te maken dient het proceswater heel sterk te worden gezuiverd.  
 
Bij lozing op het oppervlaktewater is de Waterwet van toepassing, waarin redelijke 
strenge eisen zijn opgenomen. In sommige gevallen wordt bij lozing op een ecologisch 
belangrijk water in het kader van de Kader Richtlijn Water nog aanvullende eisen 
gesteld. Een uitgebreide zuivering op locatie kan dan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld 
vanwege het zoutgehalte. 
 
129. DECC rapport 
Volgens Tony Marsland van Environment Agency zal het afvalwater van Cuadrilla’s 
activiteiten in de buurt van Blackpool naar een specialistisch afvalverwerkende fabriek in 
East Yorkshire worden getransporteerd. Op de vraag of de Environment Agency ervan 
overtuigd is dat bestaande afvalverwerkingsfabrieken in staat zijn om op de vereiste 
wijze af te rekenen met de chemicaliën en verontreinigingen in het flow back water, 
antwoordde Marsland dat het aan de betreffende fabriek is om vast te stellen of ze de 
capaciteit en de technologie hebben om bepaalde afvalwaterstromen te kunnen 
verwerken. Ze zullen zich ervan moeten verzekeren dat ze hier binnen de vergunningen 
toe in staat zijn voordat ze water gaan lozen. 
 
Nederlandse context 
Deze situatie geldt ook in Nederland. Het gaat hierbij om zowel de kwaliteit als de 
kwantiteit van het aangeboden afvalwater. Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) is een 
erkende verwerker van onder meer chemisch verontreinigd afvalwater dat vrijkomt bij 
onder andere olie- en gaswinningen (bronnen: rapportvergunningaanvraag proefboring 
Cuadrilla, www.atmmoerdijk.nl). 
 
130. DECC rapport 
Philip Mitchell, de voorzitter van de Blackpool Green Party benadrukte, op basis van een 
persoonlijke inspraak, het risico van “een ontoereikend aantal zuiveringslocaties om het 
afvalwater te behandelen [en] het risico [op verontreiniging] van lokaal geproduceerd 
voedsel”. Volgens SSE waren er inderdaad gevaren verbonden aan het verwerken van 
grote volumes chemisch verontreinigd afvalwater die vrijkomen tijdens het hydraulisch 
fracken, maar “dat gesloten waterkringlopen die door de industrie worden ontwikkeld de 
benodigde hoeveelheid water vermindert”. Ten aanzien van de beschikbaarheid van 
afvalverwerkingsinstallaties voor het geval van uitbreiding van de schaliegaswinning in 
het Verenigd Koninkrijk zijn volgens mr. Miller de bestaande faciliteiten voor 
afvalverwerking in het Verenigd Koninkrijk al gericht op de verwerking van een deel van 
de vloeistoffen van offshore [olie- en gaswinningen]. Het gaat hier om een grote 
industrie. Zelfs als schaliegaswinning in activiteit sterk zou toenemen, zou het de 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - 78 - 8 september 2011 
 

 

capaciteit bedoeld voor het verwerken van afval van de Noordzee niet overschrijden. 
Dennis Carlton van Cuadrilla voegde hier aan toe dat bedrijven die schaliegas gaan 
winnen altijd nog een “afvoerput kunnen boren” in geval het aanbod aan afval groter is 
dan de capaciteit van de afvalverwerkingsindustrie. 
 
Nederlandse context 
Ook in Nederland vindt behandeling van afvalwater van de (conventionele) olie- en 
gassector plaats. Zoals al eerder gesteld hebben ATM Moerdijk en AVR dergelijke 
installaties en zijn bekend met het verwerken van dit soort afvalstromen. Zoals in de 
voorgaande punten al aangegeven, kan ook de optie van mobiele zuiveringsinstallaties 
worden verkend. In dat geval zijn tevens opslagtanks nodig – één voor opslag van het 
afvalwater en één voor opslag van het gezuiverde water. Zolang niet bekend is op welke 
schaal en in welk tempo schaliegas ontwikkeld gaat worden is het prematuur in te gaan 
op de capaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties en verwerkingsinstallaties. 
 
131. DECC rapport 
Voor wat betreft de lozing van flow back water en formatiewater is er volgens Tony 
Marsland “geen noodzaak voor meer regelgeving. De Environmental Permitting 
Regulations moet dit aankunnen”. Over de invloed van schaliegaswinning op het milieu 
en met name de verwerking en lozing van de grote watervolumina die erbij vrijkomen, is 
het volgens Minister van Energie Charles Hendry MP aan “de Environment Agency om 
hierin de leiding te nemen, omdat zij de eindverantwoordelijkheid heeft voor de 
bescherming van het milieu”. 
 
Nederlandse context 
De regelgeving in Nederland is adequaat voor het lozen van flow back water. Vanwege 
de aanwezigheid van hoge TDS en zoutconcentraties is directe lozing (zonder 
vergaande zuivering) op zoet oppervlaktewater niet mogelijk. Dit geldt volgens de 
Waterwet ook voor het lozen van flow back water in de bodem tot op een diepte van 500 
meter. 
 
Voor eventuele lozingen van flow back water op diepten > 500 meter is in Nederland 
vooralsnog geen beleidskader. Thans lopen proeven met het onttrekken van brak 
grondwater voor drinkwatervoorziening, waarbij het mengsel op grote diepte wederom 
wordt geïnfiltreerd. Dergelijke injecties zullen moeten voldoen aan strenge eisen 
(vergelijk infiltratiebesluit). Zoals eerder gemeld wordt het afvalwater van Schoonebeek 
geïnjecteerd in een leeggeproduceerd gasveld in Twente (zie verder punt 128). 
 
132. DECC rapport 
Aanbevolen wordt dat de DECC en DEFRA zich ervan verzekeren dat de 
Environment Agency willekeurig het flow back water en het formatiewater 
controleert op potentieel gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen tijdens het 
fracken. Om het vertrouwen van de samenleving in de regelgeving en in de 
schaliegaswinning te behouden, wordt aanbevolen dat water en lucht worden 
gecontroleerd op verontreinigingen zowel vóór als na de activiteiten van 
schaliegaswinning. 
 
Nederlandse context 
Deze aanbeveling geldt ook voor de toepassing van schaliegaswinning in Nederland.  
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133. DECC rapport 
Indien de activiteiten van schaliegaswinning in de toekomst gaan toenemen, 
willen wij de overheid stimuleren om erop toe te zien dat de bedrijven die 
schaliegas gaan winnen, in toenemende mate gaan samenwerken gericht op (a) 
de optimalisatie van het gebruik van fabrieken voor de afvalverwerking, (b) 
vermindering van het aantal fabrieken en (c) het verlagen van de afstand waarover 
afvalwater moet worden getransporteerd. 
 
Nederlandse context 
In zijn algemeenheid geldt dat samenwerking tussen bedrijven ook voor Nederland 
wenselijk is. In hoeverre de overheid hier in Nederland een rol in moet spelen dient 
nader bezien te worden. 
 

5.8 Luchtverontreiniging  

DECC rapport 134 
De DECC’s Strategische milieubeoordeling voor hun komende 14e Vergunningen 
Ronde over winning van olie en gas op land stelt dat: de bestaande [voor luchtkwaliteit] 
regelgeving voor het vervoer, energieopwekking en het affakkelen van gas als 
deugdelijk wordt beschouwd […] Van een MER [milieueffectrapportage] bedoeld om de 
ruimtelijke planvorming te ondersteunen en andere toestemmingen wordt verwacht dat 
deze de nodige aandacht geeft aan de mogelijke gevolgen van de voorgenomen 
activiteit op het bereiken van lokale en regionale luchtkwaliteitsplannen. [271] 
 

Nederlandse context 
In de Wet Milieubeheer gaat hoofdstuk 5 in op de luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk is op 15 
november 2007 in werking getreden vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005 en staat 
bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Het voorziet onder meer in een gebiedgerichte 
aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Voor een beschrijving van het Nederlandse wettelijk kader op het gebied van 
luchtkwaliteit wordt verwezen naar Bijlage 2 
 
NL afweging 
We concluderen dat voor de proefboring in Noord Brabant geen MER-plicht bestaat. Met 
ingang van 1 april 2011 is een gewijzigd Besluit milieueffectrapportage en een gewijzigd 
Besluit omgevingsrecht van kracht geworden. Categorie D17.2 heeft betrekking op 
diepboringen waarbij een niet limitatieve opsomming van voorbeelden is opgenomen 
waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat een diepboring voor olie of gas m.e.r.-
beoordelingsplichtig is. Het is aan het bevoegd gezag te toetsen of er mogelijke 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. 
Een complicerende factor in dit geheel is dat voor een proefboring niet altijd een besluit 
nodig is. Voor de proefboring op zich (dus nog zonder eventuele winning) kan worden 
volstaan met een BARMM melding zoals eerder is toegelicht. Als er geen zogeheten 
'moederbesluit' nodig is (dit kan behalve een mijnbouwmilieuvergunning ook een 
omgevingsvergunning zijn die de uitgebreide voorbereidingsprocedure volgt), kan de 
m.e.r.-beoordelingsprocedure nergens aan worden opgehangen. Hoe hiermee in de 
praktijk wordt omgegaan is nog niet duidelijk.   
Op het moment dat sprake is van de dagelijkse winning meer dan 500.000 m3 aardgas 
(C17.2) en er dus geen sprake meer is van een tijdelijke situatie (proefboring) dan is in 
formele zin een MER plicht aan de orde. 
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DECC rapport 135 
Tijdens ons bezoek aan de Verenigde Staten, gaf het Ministerie van Energie ons een 
rapport dat beschrijft hoe "sommige emissies naar de lucht vaak optreden tijdens 
[schaliegas] opsporing en productie-activiteiten [...] NOx, vluchtige organische 
verbindingen [VOS, zoals benzeen en ethaan], fijn stof, SO2 en methaan". [272]  
NOx zijn verantwoordelijk voor de bruine waas rond industriële gebieden, en dragen bij 
aan zure regen, de vernietiging van het ecosystemen van meren, en de vorming van 
ozon smog, die is gekoppeld aan ziekte en dood. In Texas uitte de US Environmental 
Defense Fund (een milieuorganisatie), haar zorgen dat "regelgevende instanties in 
onvoldoende mate controles op de luchtkwaliteit uitvoerden, we analyseerden de 
gegevens van de overheid en vonden dat luchtverontreinigende stoffen waaronder 
benzeen [...] werden uitgestoten door de putten.” [273] 
 
Nederlandse context 
De Nederlandse wetgeving op het gebied van de luchtkwaliteit en de handhaving 
daarvan voorkomt situaties zoals aangegeven door Amerikaanse autoriteiten. De bruine 
waas rond industriële gebieden is vrijwel niet meer aan de orde in het relatief 
dichtbevolkte Nederland. Met betrekking tot de boorlocatie in Noord Brabant geldt 
daarbij dat de aanwezigheid van een Natura2000 gebied extra beperkingen oplegt aan 
de uitstoot van stikstofoxiden.  
 
Binnen de EU is Nederland de enige lidstaat die de kritische depositiewaarden hanteert 
als toetsingskader voor de beoordeling van een ‘significant effect’.44 
 
Binnen het Natura2000 gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen zijn meerdere soorten 
en habitattypen die zeer gevoelig zijn voor depositie van onder meer stikstofoxiden 
waardoor er sprake kan zijn van significant negatieve effecten.45 
 
DECC rapport 136 
Een studie gemaakt voor de US Environmental Defense Fund, geeft aan dat "[schalie] 
gasproductie [...] gevolgen heeft voor de lokale luchtkwaliteit en broeikasgassenuitstoot 
naar de atmosfeer". [274] Het ‘Fund’ heeft verschillende methodes geïdentificeerd om 
methaan en andere gassen af te vangen die vrijkwamen bij het opleveren van een put 
(wanneer de put productieklaar wordt gemaakt) – het gebruik van deze methodes was 
bekend als ‘groene oplevering’. Dergelijke opleveringen reduceerden niet alleen de 
emissie van methaan (als de methaan zou worden afgeblazen naar de atmosfeer), 
kooldioxide (als de methaan zou worden afgefakkeld) en andere stoffen (zoals benzeen, 
dat plaatselijke verontreiniging en gezondheidsproblemen kan veroorzaken), maar ze 
vingen ook producten af, die verkocht konden worden bij de exploitant. Deze groene 
oplevering omvat methodes om methaan en vluchtige organische stoffen af te vangen 
tijdens oplevering van putten, en de beheersing van VOS afkomstig van gas 
"condensatie" tanks door het gebruik van damp terugwinningsinstallaties. [275] 

                                                   
 
44  Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000, Een verkenning van oplossingsrichtingen, Rapport 

van een taskforce onder voorzitterschap van de heer C. Trojan in opdracht van de Minister van 
Landbouw, natuur en voedselkwaliteit, 30 juni 2008 

45  Ministerie van EL&I, 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=11&id=n2k13
3&topic=effectenmatrix 
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De EA is nog niet bekend met de "groene oplevering"-technologie, maar als er sprake 
zou zijn van enige commerciële ontwikkeling van schaliegas in het Verenigd Koninkrijk, 
dan zou ze "de exploitanten verplichten om de best beschikbare technieken te 
gebruiken voor het beheersen van de uitstoot bij schaliegas". [276] 
 
Nederlandse context 
Binnen de IPPC-richtlijn46 zijn Best Available Techniques Reference documents 
(BREF’s) opgenomen. Op dit moment is het ons onduidelijk of Cuadrilla te maken krijgt 
met maatregelen die in deze BREF’s zijn genoemd. 
 
DECC rapport 137 
De Amerikaanse EPA vertelde ons dat bij ongeveer de helft van de schaliegasputten in 
de Verenigde Staten vloeibare koolwaterstoffen (geen olie) bekend als "nat gas" 
vrijkomen. Het bevat moleculen die zwaarder zijn dan methaan, bekend als 
"condensaten". De Environment Agency vertelde ons dat ze zich geen zorgen maakte 
over condensaten, aangezien zij verwacht dat "de meeste schaliegasputten [in het 
Verenigd Koninkrijk] een hoge kwaliteit gas produceren waarbij geen raffinage nodig is. 
Dus zijn er geen gas condensaten". [277] 
 
Nederlandse context 
Het is niet bekend of bij de proefboringen in Nederland condensaat (‘nat gas’) vrij zal 
komen. Mocht dit het geval zijn dan kan verwerking plaatsvinden zoals bij conventionele 
gaswinning wordt toegepast.  
 
DECC rapport 138 
Tony Grayling vertelde ons dat de EA 'geen grote gevolgen voor de luchtkwaliteit 
verwacht [...] de regering heeft het toezicht op de uitvoering van de richtlijn luchtkwaliteit 
[...] de EA moet rekening houden met de nationale luchtkwaliteit strategie". [278] 
De EA ziet liever dat als methaan moet worden afgevoerd, dat het afgefakkeld wordt, 
omdat duidelijk is dat kooldioxide een veel minder krachtig broeikasgas is [...], maar we 
moeten het Health and Safety Executive's oordeel over wat veilig is respecteren". [279] 
 
Nederlandse context 
De gevolgen voor de luchtkwaliteit als gevolg van de proefboring zijn naar verwachting 
nihil, omdat de regelgeving grenswaarden stelt. Bij het uitvoeren van een proefboring is 
het impliciet verplicht een productietest te doen. Dat is immers het doel van de boring, 
en zeer waarschijnlijk aangegeven - en daardoor een door de uitvoerder op zich 
genomen verplichting - in de vergunningaanvraag en het ingediende 
meerjarenprogramma, werkplan c.q. boorprogramma.  
 
Het affakkelen (in plaats van venten) is de facto geen verplichting, maar een ‘normale’ 
gang van zaken die SodM zal eisen (mede op basis van art. 38 Mijnbouwbesluit en art. 
24 Barmm). Het Barmm stelt overigens geen kwantitatieve grenswaarden voor 
luchtemissies, wel voor het rendement van een fakkel. Wel van toepassing is het Besluit 
emissie-eisen stookinstallaties (Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties, 
voormalig BEES) op mijnbouwinstallaties. 
 
                                                   
 
46 Integrated Pollution Prevention and Control  
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DECC rapport 139 
De EA vertelde ons dat ze alleen de uitstoot van schaliegasopsporing zou controleren, 
indien de activiteiten betrekking hebben op "de raffinage of grootschalige verbranding 
van gas [affakkelen]". [280] 
Het agentschap verwacht dat affakkelen alleen op kleine schaal gedaan zal worden, dus 
een milieuvergunning zou niet nodig zijn. Als de schaliegasexploitant het gas op grote 
schaal zou affakkelen, dan zou dat het monitoren van stikstofoxides, VOS, 
zwaveldioxide en methaan vereisen. [281] 
 
Nederlandse context 
Het gas dat bij de productietest tijdens de proefboring vrijkomt, wordt afgefakkeld. Dit 
gebeurt in een brander (fakkel) op maaiveldhoogte in een afgesloten ruimte. Het betreft 
een gas dat onder lage druk vrijkomt. Het volume gas is daarmee beperkt.  
In de winningsfase wordt uitgegaan van ‘zero flaring’. Dan vindt affakkelen alleen plaats 
uit veiligheidsoverwegingen. 
 
DECC rapport 140 
Wij raden aan dat de EA de bevoegdheden krijgt om in samenwerking met de 
Health and Safety Executive te beslissen dat het voor langere tijd afblazen en 
affakkelen van gas niet is toegestaan. 
 
NL afweging 
Gelet op de Nederlandse luchtkwaliteitsnormen, de aanwezigheid van een Natura2000 
gebied, en de grote waarde die gehecht wordt aan ‘schone’ activiteiten, wordt affakkelen 
slechts tijdelijk toegepast en is het betrokken volume gas beperkt (zie ook Nederlandse 
context bij 139). 
 

5.9 Schaliegas en plaatselijke gemeenschappen  

DECC rapport 141 
Het Tyndall Centre beschreef ook meer "alledaagse“ gevolgen van de 
schaliegasopsporing en -productie, zoals "voertuigbewegingen, aantasting van het 
landschap, geluidhinder en waterconsumptie". [282] De Campagne voor bescherming 
van landelijk Engeland (CPRE) bracht deze kwesties naar voren en verklaarde dat ze: 
"zich zorgen maakt over de waarborg dat elke schaliegas winning in Engeland geen 
onaanvaardbare schade veroorzaakt aan het landschap". [283] De CPRE maakte het 
punt dat "schaliegasproductie op land [...] waarschijnlijk visueel en ecologisch 
opdringerig is" en zou geconfronteerd worden met "aanzienlijke weerstand met 
betrekking tot landschap en natuurbehoud en het landelijke karakter en leefbaarheid". 
[284] 
 
Nederlandse context 
Tijdens de opsporingsfase worden ‘alledaagse’ gevolgen via het Barmm (paragraaf 
5.3.2) gemitigeerd. Het Barmm gaat onder meer in op geluid van de installatie, geluid 
samenhangend met voertuigbewegingen, (brand)veiligheid, geurhinder, emissies naar 
de lucht, bescherming van bodem en water, omgang met afvalwater en afvalstoffen en 
externe veiligheid. Tijdens de winningsfase regelt de MW de ‘alledaagse gevolgen, 
waarbij er een MER verplicht is bij een winning van meer dan 500.000 m3/dag. In de 
MW is een regeling opgenomen die voorziet in het vergoeden van schade (art. 4 MW). 
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Ten aanzien van de landschappelijke inpasbaarheid van schaliegaswinning kan worden 
gesteld dat daarvan goede voorbeelden in Nederland bekend zijn. In de navolgende 
foto’s wordt geïllustreerd hoe een productielocatie voor schaliegas inpasbaar is in de 
omgeving. Foto 1 en 2 zijn genomen van een relatief grote 2-puts locatie. De 
winningslocatie bevindt zich achter de bomenrij. Door de groene afwerking eromheen 
wordt een dergelijke productielocatie niet opgemerkt in het landschap.  
 
De productieboringen worden geclusterd, circa 10 -20 per locatie (zie luchtfoto 3 
hieronder). 
 
1. Voorbeeld van inpassing in landschap. De 
winningslocatie bevindt zich achter de bomenrij 

 
 

2. Voorbeeld van inpassing in landschap. De 
winningslocatie bevindt zich achter de bomenrij 

 

3. Luchtfoto locatie Cuadrilla in de UK met 
boortoren 

 

4. Herstel boorlocatie tot oorspronkelijke situatie 

 
 
DECC rapport 142 
Een andere belemmering voor de ontwikkeling van schaliegas in het Verenigd Koninkrijk 
is de bevolkingsdichtheid. Het Verenigd Koninkrijk heeft bijvoorbeeld een 
bevolkingsdichtheid van 383 per km2, terwijl de VS een bevolkingsdichtheid van 27 per 
km2 heeft. [285] SSE is van mening dat dit met name relevant was aangezien 
“schaliegasbronnen meer dun verspreid zijn over veel grotere gebieden" en dus meer 
booractiviteiten zouden vergen. De Geological Society verklaarde dat de "fysieke 
footprint [s] samenhangend met [schaliegas] exploitatie op land, zeer groot is in 
vergelijking met conventionele koolwaterstoffen". [286] 
Cuadrilla betoogde dat het boren van een groot aantal schaliegasputten (tot 16) in 
dezelfde "laag”, de efficiëntie van gastoestroming en de productiefaciliteiten vergroot, en 
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dat deze methode "ook in aanzienlijke mate de visuele gevolgen van 
schaliegasproductie aan de oppervlakte vermindert."  
Shell was het daarmee eens door te zeggen dat "vooruitgang in het boren van 
horizontale putten [...] betekent dat horizontale putten vele verticale putten kan 
vervangen", en daarmee de landschap footprint van schaliegaswinning vermindert. [288] 
 
Nederlandse context 
De bevolkingsdichtheid in Nederland is 491 per km2 (2010) en is dus beter vergelijkbaar 
met het Verenigd Koninkrijk dan met de Verenigde Staten. De gemeente Boxtel heeft 
een bevolkingsdichtheid van 475 en Haaren 236 per km2 (per 2010). De opmerkingen 
van Cuadrilla en Shell als reactie op die van CPRE, SSE en de Geological Society 
spreken voor zich. 
 
DECC rapport 143 
De British Geological Society wees erop dat "het ontbreken van voordelen voor de 
lokale bevolking (in tegenstelling tot de VS) en [...] de relatief grote bevolkingsdichtheid 
van het Verenigd Koninkrijk ook een belemmering is voor ontwikkeling". In de VS zijn 
grondeigenaren eigenaar van olie en gas onder hun land, terwijl in het Verenigd 
Koninkrijk "de Kroon het recht regelt om koolwaterstoffen te produceren". [289] 
Professor Paul Stevens van Chatham House merkte op dat in "Europa [...] de staat de 
financiële inkomsten oogst van de bron en geen financiële stimulans geeft aan de lokale 
gemeenschap. [290] De OIES stemt hiermee in "de toegang tot land zal uitdagend 
blijven, zolang er geen financiële prikkels voor landeigenaren zijn". [291] De 
Nederlandse Energie Raad heeft de Nederlandse regering officieel geadviseerd dat "de 
landeigenaren en huurders financieel baat [moeten] hebben bij onconventionele 
gaswinning op hun land" in geval er maatschappelijke steun is voor schaliegaswinning. 
[292]  
 
Nederlandse context 
Artikel 3 van de Mijnbouwwet stelt dat de delfstoffen eigendom zijn van de Staat, en dat 
het eigendom daarvan bij een winning overgaat op de vergunninghouder. Schaliegas 
valt onder de in de wet genoemde ‘koolwaterstoffen’. Een opsporingsvergunning geeft 
aan de vergunninghouder het exclusieve recht in een gedefinieerd gebied op een 
bepaalde delfstof op te sporen (art. 6 MW).  
 
De landeigenaar in een vergunningsgebied moet alle mijnactiviteiten toestaan (‘is 
verplicht te gedogen’, art. 4 MW) die plaatsvinden op een diepte van meer dan 100 
meter beneden maaiveld, waarbij er geen financiële prikkels voor landeigenaren zijn (zie 
ook advies van de Nederlandse Energie Raad in voorgaande paragraaf) 
 
Om de vereiste toegang tot het vergunningsgebied te verkrijgen, zijn er – in algemene 
zin - drie benaderingen47: 
 
1. Het vestigen van een zakelijk recht om het eigendom te gebruiken, 
2. Onteigening van het eigendom van een meewerkende partij, 
3. Onteigening van het eigendom van een onvrijwillige partij.  
 

                                                   
 
47  Niet specifiek voor de Mijnbouwwet. 
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Welke benadering de voorkeur verdient, is afhankelijk van de wensen van het 
boorbedrijf.  
 
In het algemeen zal de operator de gebiedsdelen c.q. percelen waar putten of 
productiefaciliteiten voor langere tijd aanwezig zullen zijn, inclusief een bepaalde 
bufferzone rondom de activiteiten huren van de landeigenaar. Ook in geval van een 
proefboring, met een relatief geringe doorlooptijd, is huur het meest voorkomend.  
 
Voor de aanleg van (ondergrondse) pijpleidingen is het gebruikelijk dat een zakelijk 
recht overeenkomst wordt gesloten. In alle gevallen is er een verplichting tot het 
vergoeden van schade aan de landeigenaar en voor het gebruik van zijn eigendom (art 
4. MW). 
 
DECC rapport 144 
In het vergelijken van de ontwikkeling van schaliegas in het Verenigd Koninkrijk en de 
VS, vertelde de minister ons dat de "kwestie van het grondbezit zeer kritisch is". [293] 
Hij voegde hieraan toe dat in het Verenigd Koninkrijk individuele landeigenaren 
toestemming moeten geven aan partijen die een concessie hebben gekregen. Dit is niet 
altijd het geval in de VS.  
DECC legde uit dat in een recente zaak voor het Hooggerechtshof is bepaald dat, indien 
een landeigenaar "op onredelijke gronden toegang tot zijn perceel weigert, of indien hij 
onredelijke eisen stelt, of indien de versnippering van grondeigendom betekent dat een 
licentiehouder niet met iedereen een overeenkomst kan sluiten" de Mines Act 1996 
(Arbeidsfaciliteiten en ondersteuning), zoals gewijzigd door de Petroleum Act 1998, een 
methode aanreikt waarmee een licentiehouder "bijkomende rechten [van toegang] door 
de rechter" kan verwerven. [294] DECC wees erop dat dit een verre van normale 
procedure is. 
 
Nederlandse context 
Het wettelijk kader en de mogelijkheden om toegang te krijgen zijn hierboven 
aangegeven. Net als in het Verenigd Koninkrijk moet een Nederlandse landeigenaar in 
een vergunningsgebied alle mijnactiviteiten toestaan (‘is verplicht te gedogen’, art. 4 
MW) die plaatsvinden op een diepte van meer dan 100 meter beneden maaiveld. Deze 
situatie voldoet (zie ook opmerkingen bij DECC rapport 143) 
 
DECC rapport 145 
De Geological Society legde ook uit dat "de sociale en psychologische barrière[s] voor 
de ontwikkeling van schaliegas "waarschijnlijk groter waren dan fysieke 
(grond)beperkingen: "Open ruimte kan meer worden gewaardeerd in het licht van hun 
relatieve schaarste [in het Verenigd Koninkrijk]". [295] Echter, de Geological Society 
noemde het voorbeeld van BP's Wytch Farm in Dorset, "het grootste olieveld op land in 
West-Europa", als een bewijs dat de industrie "met succes voorraden exploiteert [...] en 
tegelijkertijd voldoet aan de hoogste milieunorm en maatschappelijke standaard".  
Ze voegden daaraan toe dat "als schaliegas zou worden gebruikt om te voorzien in de 
lokale behoefte aan energie [...] dergelijke ontwikkelingen dan positiever zouden worden 
beschouwd". [296] 
 
Nederlandse context 
Waar in de opsporingsfase het Barmm van toepassing is, vormt tijdens de winningsfase 
de Wet geluidhinder (Wgh) het wettelijke kader. De Wgh stelt grenzen aan de productie 
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van geluid door verkeer en industrie. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
(NRB) is van toepassing tijdens de opsporingsfase alsmede de winningsfase. De NRB 
bevat regels om de bodem te beschermen tegen verontreiniging. Het Besluit externe 
inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) 
zijn 27 oktober 2004 in werking getreden. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als 
groepen burgers een minimum beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met 
gevaarlijke stoffen.  
Ten aanzien van licht bestaat er geen specifieke wetgeving. Omwille van de veiligheid 
zal tijdens de boorwerkzaamheden de boorlocatie 's nachts verlicht zijn. De armaturen 
worden zo gericht dat zij de werkzaamheden ondersteunen en de omgeving ontzien.  
De risico’s en milieueffecten worden hiermee objectief en volgens wettelijke normen 
gekwantificeerd en getoetst of ze acceptabel zijn. 
 
DECC rapport 146 
De minister vond het "heel uitdagend om te zien hoe" schaliegasopsporing inbreuk kan 
maken op dichtbevolkte stedelijke gebieden, zoals we zagen in Fort Worth, Texas. 
 
Nederlandse context 
Niet relevant in Nederlandse context. 
 
DECC rapport 147 
We concluderen dat de ontwikkeling van de Britse schaliegasindustrie zal 
verschillen met die van de VS - de grotere bevolkingsdichtheid en de strengere 
milieuwetgeving in Europa zullen een aansporing zijn om minder, maar betere 
putten te boren die gebruik maken van multiwell pad technologie en horizontaal 
boren, om zo de uitwerking op het landschap te beperken. 
 
NL afweging 
Al eerder is opgemerkt dat de Nederlandse situatie veel beter aansluit bij die van het 
Verenigd Koninkrijk dan die van de VS. De conclusie die hierboven staat voor het 
Verenigd Koninkrijk situatie is ook zeker van toepassing op de Nederlandse situatie.  
 
DECC rapport 148 
Wij bevelen aan dat de EA en het ministerie van Energie en Klimaatverandering 
lessen leren van de opsporing van onconventioneel gas in de VS, vooral op 
rijksniveau, waar veel expertise is opgedaan. De VS heeft met een groot deel van 
de regelgeving ervaring opgedaan met betrekking tot waterverontreiniging, de 
benodigde hoeveelheid water, de behandeling en afvoer van afvalwater, 
luchtverontreiniging, en uitdagingen op het vlak van de infrastructuur.  
De Britse regering moet deze ervaring gebruiken om de laagst haalbare 
milieueffecten van onconventionele gaswinning te verzekeren. 
 
NL afweging 
Al eerder is opgemerkt dat de Nederlandse situatie veel beter aansluit bij die van het 
Verenigd Koninkrijk dan die van de VS. De lessen die op dit moment zijn geleerd in het 
Verenigd Koninkrijk zijn waardevol voor de geplande proefboringen in Nederland. De 
meerwaarde van ervaring in het Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse situatie spitst 
zich toe op onttrekking, behandeling en lozing van water en emissies van methaan en 
CO2. In Nederland is veel ervaring met de ruimtelijke inpassing, waardoor 
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productielocaties nauwelijks visuele hinder met zich mee brengen. Zie ook foto’s in 
hoofdstuk 5.2.4 
 

5.10 Seismische activiteit in Nederland 

5.10.1 Algemeen 

In de Mijnbouwwet zijn uitgebreide bepalingen opgenomen die ertoe strekken burgers 
en overheid bescherming te bieden tegen eventuele schade als gevolg van 
bodembeweging (bodemtrillingen of bodemdaling) door mijnbouwactiviteiten. Ook is er 
een door de overheid ingesteld en beheerd waarborgfonds voor die gevallen dat 
eventuele schade niet verhaald zou kunnen worden op de mijnbouwmaatschappij. 
Het KNMI in De Bilt doet al tientallen jaren metingen naar bodemtrillingen met een 
uitgebreid netwerk, ook in Noord Brabant. Het KNMI onderscheidt daarbij natuurlijke 
seismiciteit, die voorkomt zonder enige menselijke invloed (o.a. in Zuid-Limburg, en in 
veel mindere mate in de Roer Vallei Slenk), en geïnduceerde seismiciteit, waarbij 
trillingen en bodemdaling voorkomt door mijnbouwactiviteiten, veelal door grootschalige 
en langdurige gaswinning dan wel ondergrondse opslag. 
Bij de winning uit de compacte schalies zal niet of nauwelijks bodemdaling optreden en 
zullen er tijdens de winning waarschijnlijk ook geen trillingen voorkomen. 
 

5.10.2 Proefboringen 

Een proefboring waarbij slechts geringe hoeveelheden koolwaterstoffen (indien 
aanwezig) zullen worden onttrokken in het kader van de uit te voeren testen (fracken of 
hydraulisch stimuleren). De testen nemen slechts enkele dagen in beslag, waarbij 
microbevingen in de schalie kunnen ontstaan. Omdat dit op grote diepte plaatsvindt, 
zullen de eventuele trillingen op het maaiveld nauwelijks waarneembaar zijn. De 
proefboring zal ook ver verwijderd zijn (3,2 km in Haaren, 12 km in Boxtel) van diepe 
breuksystemen, terwijl volgens experts een veilige afstand 200 meter is. 
 

5.10.3 Trillingen 

Gezien het feit dat de dichtstbijzijnde rand van de bebouwing op meer dan 200 meter 
afstand van de geplande boorput is gesitueerd worden gezien deze afstand geen 
trillingen van betekenis verwacht tengevolge van de activiteiten op de boorlocatie, 
alsmede de bouw daarvan.  
 
Voor de bouw van de locatie zijn geen heiwerkzaamheden voorzien. Dit betreft in 
hoofdzaak grondwerk, plaatsen van prefab putten en asfaltwerkzaamheden. Alleen voor 
de boring bestaat het voornemen de conductor te heien, dit zal 1 tot twee dagen in 
beslag nemen.  
 
Verder geldt in het algemeen, dat bij goedgefundeerde gebouwen de eis voor trillingen 
minimaal 3 mm/s bij het gebouw is, voor op staal gefundeerde gebouwen wordt veelal 
de helft aangehouden - 1,5 mm/s -. Uit trillingsonderzoek dat in september en oktober 
2010 is uitgevoerd bij een in uitvoering zijnde boring in de UK bij dezelfde boorinstallatie 
die ook in Nederland zal worden ingezet, blijkt dat de genoemde waarden voornamelijk 
direct nabij de boorinstallatie zijn gemeten. Op 150 meter afstand wordt ruim aan deze 
waarden voldaan, zodat redelijkerwijs is aan te nemen, dat trillingen op meer dan 200 
meter afstand niet voorkomen. In april 2011 is eveneens trillingsonderzoek voor het 
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fracken op dezelfde locatie in Engeland uitgevoerd voor dezelfde frackinstallatie, die ook 
in Nederland zal worden ingezet, met dezelfde conclusies als bij het boren. Resumerend 
geldt dat trillingen voor bebouwingen vanaf een afstand van 150 meter vanaf de boorput 
geen problemen vormen. 
 
Door het fracken kunnen wel microtrillingen in de schalielaag ontstaan, maar omdat dit 
op grote diepte plaatsvindt, zullen de effecten aan het maaiveld niet of nauwelijks 
waarneembaar zijn. Een uitgebreid meetsysteem, zoals aanbevolen door het KNMI (en 
gebruik van het z.g. stoplichtsysteem) zal ter plekke worden geplaatst en gemonitord. 
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6 DE ‘CARBON FOOTPRINT’ VAN SCHALIEGAS 

6.1 Algemeen 

149 DECC rapport 
Tijdens het bezoek aan de Verenigde Staten heeft het Environmental Defense Fund 
(een NGO) een presentatie gegeven over broeikasgasemissies van aardgas. Over een 
periode van 20 jaar is het “opwarmingspotentieel” van methaan 72 maal die van 
koolstofdioxide, terwijl op een tijdschaal van 100 jaar het 21-25 maal is. Dit komt omdat 
methaan en koolstofdioxide een verschillende levensduur hebben in de atmosfeer. De 
Sierra Club (een andere NGO) vertelde ons dat diffuse methaan emissies (“lekverliezen 
in de distributieketen”) gemakkelijk voorkomen kunnen worden door regelgeving en 
handhaving.  
 
Nederlandse context 
Geldt in algemene zin ook voor Nederlandse situatie 
 
150 DECC rapport 
Het Environmental Defense Fund vertelde ons ook dat er onzekerheden zijn in de 
upstream emissieschattingen (koolwinning, gasproductie, verwerking, kooltransport, 
gastransport en gasopslag) die zijn gebruikt voor dit soort getallen. Dit is significant, 
omdat een groter deel van de emissies bij gasupstream liggen in vergelijking met de 
situatie bij kolen. Indien de upstreamemissies (koolstofdioxide en methaan) twee keer 
zo hoog zijn, suggereren voorlopige schattingen dat gas de 1134 kg CO2/MWh zou 
benaderen, in vergelijking met kolen op ongeveer 1300 kg CO2/MWh. Bij gaslekken 
ontstaat reeds bij 4-6% een situatie waarbij de impact van gas op het klimaat over 20 
jaar even groot is als die van steenkool. Bovendien kan methaan ook reageren met 
aërosolen (sulfaten in de atmosfeer) en zo de opwarming van de aarde vergroten. In de 
VS wordt 4,2% van de gasproductie op land momenteel afgeblazen naar de atmosfeer 
of afgefakkeld – het US Government Accountability Office schatte dat 40% hiervan 
economisch afgevangen kon worden.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
151 DECC rapport 
Professor Kevin Anderson, Directeur van het Tyndall Energy Centre, gelooft dat als je je 
wilt houden aan je eigen beloftes onder het ‘Low Carbon Transition Plan’, het 
Kopenhagen Akkoord, verschillende Europese overeenkomsten en zo verder […] dan is 
er simpelweg niet genoeg emissieruimte beschikbaar in de tijd die we hebben om 
schaliegas te gebruiken. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
152 DECC rapport 
Het British Geological Survey benadrukt dat de totale broeikasvoetafdruk van […] 
schaliegas, met inbegrip van de directe en indirecte emissie van zowel CO2 als 
methaan, nog niet compleet begrepen wordt. Volgens DECC hangt de carbon footprint 
van schaliegas af van het winningsproces en het emissiemanagement [..] en kan 
worden verhoogd door de kortstondige emissie van methaan. Het Tyndall Centre stemt 
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ermee in dat het voornaamste verschil tussen de [carbon] footprint van schaliegas en 
conventioneel gas het winningsproces betreft.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
153 DECC rapport 
De SSE gelooft dat in het binnenland geproduceerd schaliegas het voordeel heeft dat 
het niet hoeft te worden verwerkt en over grote afstanden getransporteerd te worden. 
Hierdoor wordt een deel van de CO2 emissie van productie gecompenseerd. Nick 
Grealy, uitgever van de gas-commentaar website No Hot Air, voegt toe dat het 
belangrijk is om op te merken dat aardgas een directe “gedeeltelijke koolstofverlaging” 
tot gevolg heeft, terwijl ander technologieën mikken op een volledige koolstofvrije 
energiesector over enkele decennia van nu.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie. 
 
154 DECC rapport 
IGas Energy beargumenteert ook dat onconventioneel gasvoorzieningen op land 
potentiële koolstofreductie bieden in vergelijking met gasvoorraden op zee of van 
overzees daarbij opmerkend dat Russisch gas […] een carbon footprint heeft die 30% 
groter is dan binnenlands geproduceerd gas. Het Verenigd Koninkrijk krijgt momenteel 
minder dan 2% van zijn gas uit Rusland. Dit gas arriveert niet direct. Hierbij wordt 
aangetekend dat 40% van het gas Europa importeert uit Rusland komt.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoegingen voor de Nederlandse situatie. 
 
155 DECC rapport 
WWF gelooft dat het merendeel van de fossiele brandstofvoorraden in de wereld in de 
grond moet blijven. Het Tyndall Centre voegt toe dat zonder een zinvol plafond op 
emissies van wereldwijde GHG’s, de winning van schaliegas waarschijnlijk een netto 
stijging van CO2 emissie tot gevolg heeft […] [echter] CO2 budgetten zouden moeten 
zekerstellen dat schaliegasgebruik in het Verenigd Koninkrijk niet bijdraagt aan de 
emissies in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Nederlandse context 
Ook in Nederland zou het instellen van CO2 budgetten kunnen zekerstellen dat een 
toename van het gasgebruik geen stijging van de emissies tot gevolg heeft.  
 
156 DECC rapport 
De Campaign to Protect Rural England (CPRE) vestigt de aandacht op bewijs uit 
Canada dat toont dat een meerderheid van de bestaande bronnen in Quebec methaan 
lekt, ondanks de beweringen van het tegendeel door de industrie. Volgens het WWF 
suggereert een voorlopig review van schaliegasemissies van de Cornell University dat 
er ongeveer een 1,5% methaan leksnelheid voor de olie- en gasindustrie is en dat 
daarom emissies van kolen ongeveer gelijk kunnen zijn aan die van aardgas. Het artikel 
van Cornell vermeldt dat een complete beschouwing over alle emissies samenhangend 
met het gebruik van aardgas, het aannemelijk maakt dat aardgas veel onaantrekkelijker 
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is dan olie en niet significant beter dan kolen in termen van de gevolgen voor opwarming 
van de aarde. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
157 DECC rapport 
Jennifer Banks van het WWF vertelde ons dat schaliegas noodzakelijkerwijs meer 
energie gebruikt dan conventionele gaswinning door het hydraulisch fracken en de 
injectie van water onder hoge druk in de grond. Professor Kevin Anderson gelooft dat er 
weinig verschil is [tussen conventioneel en onconventioneel gas] als je kijkt naar hun 
totale CO2 emissie bij verbranding. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
158 DECC rapport 
Simon Toole van het DECC vertelde dat we wettelijk bindende CO2 emissie reductie 
eisen hebben […] [maar] dat onder elke scenario dat we hebben bekeken [..] olie, gas 
en koolwaterstoffen een significante rol spelen in de komende decennia [..]. Dat is 
waarom we, bijvoorbeeld, hebben gezegd dat toekomstige CO2 afvang- en 
opslagprojecten moeten kijken naar zowel gas als kolen. Hij voegt eraan toe dat we in 
het jaar 2030 [..]zouden moeten kijken naar nulemissie bij de opwekking van elektriciteit 
[…] maar hij ziet geen manier hoe we kunnen voldoen aan de zekerheid van voldoende 
voorraden en om de prijzen betaalbaar te houden zonder koolwaterstoffen te hebben in 
die mix.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
159 DECC rapport 
We kunnen concluderen dat bij plannen om de energiesector koolstofvrij te 
maken het DECC in het algemeen, oplettend moet zijn in de benadering van 
aardgas (en dus ook bij onconventionele gassen zoals schaliegas). Alhoewel de 
broeikasgasemissie lager is dan die van steenkool zijn ze hoger dan die van de 
vele ‘lage koolstof’ technologieën. 
 
NL afweging 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie. 
 

6.2 Steenkool vervangen door gas 

160 DECC rapport 
WWF gelooft dat, terwijl het zinvol is om lage koolstofbrandstoffen zoals gas te 
verbranden […] dit argument alleen geldt daar waar het bewezen is dat gas wordt 
gebruikt als een directe vervanging, niet een toevoeging, van steenkool. Zij voegt eraan 
toe dat elke nieuwe ‘stormloop op gas’ gedreven door schaliegaswinning serieus kan 
bijdragen aan het ondermijnen van het vermogen van het Verenigd Koninkrijk om te 
voldoen aan de [emissiereductie] doelstellingen. WWF merkt ook op dat de gemiddelde 
emissie van een nieuwe STEG centrale ongeveer 8 maal hoger is dat de CCC’s 
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(Committee on Climate Change) aanbevolen doelstelling van 50g CO2/kWh in 2030. 
Jennifer Banks was verontrust dat gas duurzaam geproduceerde energie vervangt. 
 
Nederlandse context 
Ook in Nederland geldt dat een ‘stormloop op gas’ kan bijdragen aan het niet halen van 
emissiereductie doelstellingen indien hier geen goede regelgeving aan verbonden is.  
 
161 DECC rapport 
Professor Anderson attendeert erop dat [gas] met £350 per kilowatt heel goedkoop is 
om te bouwen, veel goedkoper dan duurzame bronnen, veel goedkoper dan steenkool 
en vele malen goedkoper dan nucleaire energie. Hij voegt toe “we moeten met de 
nodige urgentie een transitie naar duurzame energiebronnen maken [..] elk mechanisme 
dat de stimulans naar duurzame bronnen wegneemt kan geen goede zaak zijn […] er is 
simpelweg niet genoeg emissieruimte beschikbaar in de beschikbare tijd die we hebben 
om schaliegas te gebruiken. Het Tyndall Centre is van mening dat schaliegas alleen een 
lage-CO2 brandstof bron zou zijn indien het verbonden zou worden met de, nog steeds 
onbewezen, CO2 afvang en opslag (CCS) technologieën. 
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
162 DECC rapport 
Het Tyndall Centre vond dat er weinig bewijs was dat schaliegas nu of in de toekomst 
een vervanging is, van steenkool op enig significant niveau [in de Verenigde Staten]. Ze 
gaf aan dat in het Internationaal Energie Agentschap’s “Blue Map Scenario” – die leidt 
tot een 50% reductie van de globale emissies in 2050 – energieopwekking en 
brandstofwisseling [van steenkool naar gas bijvoorbeeld] maar voor 5% bijdragen aan 
de gevraagde emissiereducties. Professor Selley van het Imperial College gelooft dat 
schaliegas misschien een tijdelijke dichting van het gat mag zijn […] totdat het wordt 
vervangen door nucleaire of duurzame energiebronnen. Jonathan Craig van het 
Geological Society vertelde ons dat de Verenigde Staten heel erg kijken naar het 
gebruik van aardgas [..] om hun afhankelijkheid van steenkool te verkleinen […] om hun 
CO2 emissies te verlagen […] [gas] is ook nodig om een bijdrage te leveren [aan de 
emissies] in het Verenigd Koninkrijk.  
 
Nederlandse context 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie. 
 
163 DECC rapport 
De Minister vertelde ons dat het niet de verwachting van het DECC was dat schaliegas 
in het Verenigd Koninkrijk zou leiden tot een groter verbruik van gas, maar dat het zou 
leiden tot een vervanging van de import […] we verwachten niet dat dit zal leiden to een 
golf van extra gasfabrieken.  
 
Nederlandse context 
Nederland wil zichzelf positioneren als gasrotonde van Europa48. Een stijging van de 
winbare hoeveelheid gas in Nederland leidt niet noodzakelijkerwijs tot een groter 

                                                   
 
48  [bron: RIVM; http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/12/08/gasrotonde-in-nederland-samen-

verder-uitbouwen.html] 
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verbruik van gas, maar tot een verminderde productie van (conventionele) gasvelden en 
zou ook kunnen leiden tot een grotere export van gas.  
 
164 DECC rapport 
Schaliegas kan leiden tot een verschuiving van steenkool naar gas voor 
elektriciteitsopwekking en daarbij leiden tot lagere CO2

 emissie, vooral met het oog op 
de verwachte emissies van ontwikkelingslanden. We concluderen dat dit zal helpen om 
de gevolgen van de klimaatverandering te reduceren, maar het zal niet voldoende zijn 
om aan de lange termijn emissiereductiedoelstellingen te voldoen en de ergste effecten 
van de klimaatverandering te vermijden.  
 
NL afweging 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
165 DECC rapport 
De opkomst van schaliegas vergroot de urgentie om CO2 afvang en -opslag (CCS) 
technologie geschikt te maken voor gas evenals steenkool. Wij bevelen aan dat 
tegelijkertijd en met gelijke urgentie moet worden gestreefd naar CO2 afvang-
technologie voor zowel gas als steenkool.  
 
NL afweging 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
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7 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

7.1 Conclusies 

166 DECC rapport  
Het proces van hydraulisch fracken is aangeduid als ‘zo oud als de weg naar  
Rome’ en wordt zeker al tientallen jaren gebruikt in de olieindustrie. Pas gedurende het 
laatste decennium hebben we de effecten van grootschalige schaliegasopsporing en  
-productie gezien, doordat de combinatie van hydraulisch fracken en gericht boren de 
winning van schaliegasvoorraden economisch aantrekkelijk hebben gemaakt. 
Onconventioneel gas is gewoon aardgas uit een ander type gesteente. De term 
onconventioneel verwijst naar het type reservoirs waar het gas gevonden wordt, zijn de 
technieken om er toegang toe te krijgen, zijn dezelfde als men zou gebruiken indien het 
een conventionele gasput was geweest. Schaliegas staat nog in de kinderschoenen in 
het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa, hetgeen ons de mogelijkheid geeft om te 
leren van de ervaringen uit de VS en om regelgeving te maken die gebaseerd is op 
feiten. Hoewel hydraulisch fracken op zich geen direct gevaar oplevert voor 
ondergrondse waterpakketten, is er wel een risico op verontreiniging als gevolg van een 
fout in de integriteit van de gasput. Deze risico’s zijn niet anders dan de risico’s die men 
tegenkomt bij de exploitatie van conventionele voorraden. We zijn echter bezorgd over 
de grote hoeveelheid water en chemicaliën die nodig zijn voor het hydraulisch fracken 
van elke gasput en de grote hoeveelheden afvalwater die gegenereerd worden. Vooral 
aangezien voor schaliegasproductie op commerciële schaal zo veel meer gasputten 
benodigd zijn dan voor de productie van conventioneel gas. 
 
167 DECC rapport  
Aangezien schaliegas opsporing zich ontwikkelt in Polen, dient het Verenigd Koninkrijk 
samen te werken met de rest van de wereld om er zeker van te zijn dat politiek en 
regelgeving ten aanzien van schaliegas niet gedreven worden door zekerheid van 
energievoorziening. In gebieden die al te maken hebben met waterschaarste – dit aantal 
zou kunnen toenemen als gevolg van klimaatverandering – zou het water dat nodig is 
voor hydraulisch fracken de situatie kunnen doen verslechteren. De hoeveelheden 
afvalwater die gegenereerd worden moeten de capaciteit en geschiktheid, om het te 
kunnen verwerken, van de verwerkende faciliteiten niet overtreffen, noch mag er een 
tekort aan beschikbare verwerkingslocaties ontstaan. De industrie zou zoveel mogelijk 
water moeten recyclen als praktisch mogelijk is. 
 
168 DECC rapport  
Het is mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk een grote hoeveelheid schaliegas onder de 
zeebodem heeft en we moedigen de regering aan om opsporing van deze potentiële 
voorraden lonend te maken. Schatting van de voorraden aan schaliegas op land 
suggereren dat er geen ‘schaliegasrevolutie’ in het Verenigd Koninkrijk zal plaatsvinden 
op basis van binnenlandse voorraden alleen. Deze voorraden zouden ons wel meer 
zelfvoorzienend kunnen maken door onze afhankelijkheid van geïmporteerd gas te 
beperken. Indien aanzienlijke hoeveelheden schaliegas op de markt verschijnen, zal dit 
de investeringen in hernieuwbare energie en ander laag koolstofhoudende 
technologieën minder aantrekkelijk maken. De regering van het Verenigd Koninkrijk 
moet dit risico beheersen om er zorg voor te dragen dat het doel om meer elektriciteit 
van hernieuwbare bronnen te maken, gehaald wordt. 
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169 DECC rapport  
De regering moet voorzichtig zijn bij haar benadering van aardgas als transitiebrandstof 
naar een economie die gebaseerd is op een lager koolstofgehalte. Hoewel de emissies 
van gasgestookte elektriciteitscentrales minder zijn dan die van een kolengestookte 
elektriciteitscentrale, zijn ze nog steeds groter dan die van menige technologie die 
gebaseerd is op een lager koolstofgehalte. De belangrijkste component van aardgas is 
methaan, dat een broeikasgas is met een groter broeikaseffect dan kooldioxide. De 
belangrijkste bron van dit methaan zijn lekkages (ook wel diffuse emissies) van de 
gasput en/of de pijpleidingen, die vrij makkelijk te beheersen zijn door geschikte 
regelgeving en handhaving. Verder betekent de opkomst van schaliegas en de 
waarschijnlijkheid dat dit leidt tot een verhoogd gebruik van aardgas in 
elektriciteitscentrales, dat de noodzaak voor de ontwikkeling van CCS technologie, 
geschikt voor zowel gas als ook kolen, verhoogd is. 
 
NL conclusie 
We concluderen dat het wetgevende kader, de regelgeving en het toezicht op 
mijnbouwkundige werkzaamheden in Nederland de vergelijking met het Verenigd 
Koninkrijk goed doorstaat. Er is sprake van een duidelijk geformuleerd en gereguleerd 
systeem, dat al jaren lang goed functioneert bij de (vele) proefboringen voor de 
opsporing van olie en gas en bij de winning van gas, olie en andere delfstoffen. De 
technieken die van toepassing zijn bij de opsporing van schaliegas zijn niet nieuw, 
datgene waarvoor de technieken worden aangewend is in Nederland wel een nieuw 
fenomeen; schaliegas. 
  

7.2 Aanbevelingen 

7.2.1 Achtergrond 

DECC rapport 1 
Voor mitigatie van de risico’s voor waterlagen door hydraulisch fracken moeten we 
rekenen op bedrijven die de juiste maatregelen treffen om het milieu te beschermen 
tegen verontreiniging. Er is geen bewijs dat het hydraulisch fracken op zichzelf een 
direct risico vormt voor ondergrondse waterlagen. Dat hypothetische en niet-bewezen 
risico moet worden afgewogen tegen de voordelen van de zekerheid van de 
energievoorziening die schaliegas kan betekenen voor het Verenigd Koninkrijk.  
We concluderen dat, per saldo, een moratorium in het Verenigd Koninkrijk niet 
gerechtvaardigd of noodzakelijk is op dit moment. Maar er moet worden doorgegaan 
met het verzamelen en beoordelen van bewijs. Wij adviseren het Ministerie van Energie 
en Klimaatverandering om de huidige booractiviteit in de Bowland Schalie formatie in de 
eerste fases zeer nauwlettend te volgen, zowel om het mogelijke milieueffect van 
grootschalige schaliegas winning in het Verenigd Koninkrijk te beoordelen als om ook 
het publieke vertrouwen in de regulering van de activiteit te vergroten. (paragraaf 17) 
 
NL afweging 
Alvorens in Nederland tot een proefboring wordt overgegaan wordt onder meer getoetst 
of de desbetreffende mijnbouwonderneming blijk heeft gegeven van voldoende 
efficiëntie en (maatschappelijke) verantwoordelijkheidszin. Tevens is de desbetreffende 
mijnbouwonderneming verplicht om onder toezicht van het SodM zich te houden aan 
alle maatregelen die redelijkerwijs van hem verlangd kunnen worden met betrekking tot 
nadelige gevolgen of schade door de door hem uitgevoerde activiteit. Handelen in strijd 
met de op de vergunninghouder rustende zorgplicht kan op grond van het Burgerlijk 
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Wetboek een onrechtmatige daad opleveren en (risico-)aansprakelijkheid en 
schadevergoeding tot gevolg hebben. [bron: Aanhangsel, Tweede Kamer, ah-tk-
20102011-2839]. 
 

7.2.2 Vooruitzichten voor schaliegas 

DECC rapport 2 
We concluderen dat schaliegasvoorraden in het Verenigd Koninkrijk aanzienlijk kunnen 
zijn. Hoewel ze voldoende groot kunnen zijn om de voorraad in het Verenigd Koninkrijk 
veilig te stellen, is het onwaarschijnlijk dat schaliegas een "game changer" zal worden in 
dezelfde mate als het in de VS is. Het is waarschijnlijker dat in landen als Polen, met 
een grotere afhankelijkheid van de invoer van gas en een grotere potentie van 
schaliegasvoorraden, de gevolgen van schaliegasproductie aanzienlijk zullen zijn. 
(Paragraaf 24) 
 
NL afweging 
Op basis van recente studies naar de aanwezigheid van onconventionele gasvoorraden 
is gebleken dat de potentieel aanwezige volumes aanzienlijk kunnen zijn, ook in 
Nederland voor wat betreft schaliegas. De ‘ontdekking’ van de mogelijkheid om middels 
recente technische innovaties schaliegas onder economische condities te kunnen 
winnen heeft geleid tot een omslag in het functioneren van de internationale gasmarkt. 
De Verenigde Staten zijn ‘trekker’ in dit wereldwijde fenomeen van schaliegas. Voor 
Nederland kan op basis van inschattingen van de EIA de (bestaande) gasvoorraden met 
een kleine 40% toenemen, min of meer gelijk aan de inschattingen op wereldschaal. 
Wel is het zo dat veel van de (potentiële) schaliegasvoorraden gebaseerd zijn op initiële 
inschattingen met soms erg brede ranges. Nader onderzoek naar de precieze winbaar-
heid ervan is noodzakelijk om een nauwkeuriger beeld te krijgen naar de effecten van 
schaliegas op de nationale en internationale gasmarkten, en de effecten op het milieu.  
 
DECC rapport 3 
We concluderen dat het voor het Verenigd Koninkrijk belangrijk is om de ontwikkeling 
van schaliegas in Polen – de “barometer van Europa” op dit gebied – te volgen, zowel 
vanuit het perspectief van opsporing als van regelgeving. We zijn bezorgd dat er voor 
het Verenigd Koninkrijk negatieve gevolgen kunnen zijn als Polen binnen de EU 
eenzijdig haar schaliegasvoorraden gaat ontwikkelen, met name indien zijn 
energiebeleid zal worden gebaseerd op energievoorzieningszekerheid vanwege de 
[door hen gewenste] vermindering van de afhankelijkheid van importgas – dit ondanks 
de milieuzorgen bij het hydraulisch fracken die in de gaten moeten worden gehouden. 
(Paragraaf 37) 
 
NL afweging 
Het aanbod van schaliegas op wereldniveau bezien is - in potentie - enorm. Voor de 
(succesvolle) ontwikkeling van schaliegasopsporing en -productie in de verschillende 
landen in Europa is nader onderzoek nodig naar de voorkomens en de bijhorende 
winningstechnieken. Vooralsnog is de VS leidend in al deze ontwikkelingen, waardoor 
andere landen (deels) afhankelijk zijn van Amerikaanse technologie en firma’s met 
voldoende ervaring om het gas te kunnen opsporen en winnen. Ook de politieke context 
die het potentiële grotere aanbod van nieuwe gasvoorkomens, waaronder die in 
bijvoorbeeld Polen, kan hebben op de Europese, en internationale, gasmarkt, verdient 
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nader aandacht, dit naast de effecten voor het milieu die met de winning van schaliegas 
verbonden zijn. 
 
DECC rapport 4 
In het overvolle Verenigd Koninkrijk kunnen we ons niet het risico veroorloven dat er 
verontreinigde en verlaten sites ontstaan waar de productie van schaliegas is gestopt. 
Het vooruitzicht van een dergelijk risico moet zorgvuldig worden overwogen bij het 
verlenen van vergunningen of geven van toestemmingen. Wij adviseren dat het DECC 
eist dat er een fonds worden opgericht om ervoor te zorgen dat, wanneer putten 
verlaten worden, ze kunnen worden afgesloten (“plugged”). Een dergelijk fonds kan 
worden ingesteld door middel van een heffing op het boren naar schaliegas of door een 
vooraf gemaakte overeenkomst of vooruitbetaling (‘borg’). (Paragraaf 41) 
 
NL afweging 
Van belang is dat in de toekomst niet meer gebruikte schaliegasproductielocaties niet 
onbeheerd in het landschap ‘achterblijven’, zoal dit soms in de VS is gebeurd. Dit wordt 
normaliter in de vergunningsvoorwaarden opgenomen, en is in Nederland ook een 
gebruikelijke gang van zaken. Op basis van de Mijnbouwwet bestaat er een opruimplicht 
(voor de vergunninghouder), waarbij het uitgangspunt is dat de locatie zo wordt 
verwijderd of achtergelaten (na beëindiging van de gasproductie) dat de oorspronkelijke 
situatie weer ontstaat (dus die van voor de gasactiviteiten). Een en ander is in 
Nederland dus reeds geborgd in wetgeving en is niet anders bij boringen naar 
schaliegas of bij conventionele olie- en gasboringen. 
 
DECC rapport 5 
Er is substantieel bewijs dat de [enorme] offshore onconventionele gasvoorraden in het 
Verenigd Koninkrijk die van de potentiële onshore voorraden kunnen ‘ondersneeuwen’. 
Hoewel dit op dit moment economisch gezien zeker niet haalbaar is, zouden deze 
“oneconomische” voorraden snel economisch kunnen worden indien de [winnings-
]technologie en de [kost-]prijs verandert. We bevelen dan ook aan dat de DECC de 
ontwikkeling van offshore schaliegas vanuit de industrie gaat versterken, daarbij 
samenwerkend met het Ministerie van Financiën [“HM Treasury”] om de impact van 
belastingvoordelen voor deze sector te onderzoeken. (Paragraaf 47) 
 
Nederlandse context 
Voorraden aan schaliegas in Nederlandse offshoregebieden zouden naar een eerste 
globale inschatting ongeveer de helft kunnen uitmaken van de verwachte (totaal-) 
voorraden. Winning hiervan zou in principe in de toekomst tot wasdom (kunnen) komen, 
maar dat zal naar verwachting in een veel later stadium dan op land (kunnen) zijn.  
Dit vanwege de veel hogere boor- en productiekosten vanaf gasplatforms op zee. Deze 
kosten zijn vaak tweemaal zo hoog als op land, en ook de bijhorende infrastructuur is 
kostbaar. Het ziet er naar uit dat de technische kosten voor de winning van schaliegas, 
inclusief fracken en het boren van een groot aantal lange, horizontale, putten, eerst 
aanzienlijk zullen moeten dalen voordat schaliegasproductie op zee economisch 
haalbaar zal zijn. Nader onderzoek hiernaar moet deze haalbaarheid in kaart brengen, 
inclusief mogelijke stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid, naast de evaluatie van 
de ervaringen opgedaan van de eerste boringen naar schaliegas op land. 
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DECC rapport 6 
Bij de planning van nieuwe gaspijpleidinginfrastructuur om schaliegas te produceren, 
moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid om onderbrekingen zoveel 
mogelijk te voorkomen en om kosten te delen tussen de verschillende bedrijven die zich 
hiermee bezig houden en in elkaars buurt gelegen zijn. We bevelen aan dat de [UK] 
Overheid overweegt om de Town and County Planning Regelgeving 
(Milieueffectrapportage; Engeland en Wales) uit 1999 aan te passen om (ook) 
mileueffectrapportage toe te passen op kleinere gaspijpleidingprojecten, met als doel 
het voorkomen of vermijden van dubbele infrastructuur. (Paragraaf 54) 
 
NL afweging 
Effecten van een (grotere) hoeveelheid aan schaliegasproductie op het Nederlandse 
gastransportnetwerk moeten nader in kaart worden gebracht. Gezien de mogelijke 
gasvolumes (toename voorraden met ongeveer 40%, bij dalende productievolumes) lijkt 
het vooralsnog niet voor de hand te liggen dat deze gasstromen een significante 
aanpassing op het netwerk (of netwerken) vergen, maar dat dit ‘inpasbaar’ is in de 
reguliere investeringen die door Gasunie (of regionale gasbeheerders), of door de 
schaliegasexploitant, worden of zullen moeten worden gedaan.  
 
De ontwikkeling van de nationale en internationale gasmarkten zullen hierbij van groot 
belang zijn. Een sterke toename van het aanbod aan schaliegas uit het buitenland zoals 
bijvoorbeeld Frankrijk en Polen zal naar verwachting een grotere rol kunnen gaan 
spelen dan de winning van ‘Nederlands’ schaliegas. Een heldere visie hierop op 
rijksniveau is wenselijk, zodra de economische haalbaarheid van (grootschaliger) 
schaliegaswinning (nationaal èn internationaal) beter is uitgekristalliseerd.  
 

7.2.3 Beleidsimplicaties 

DECC rapport 7 
Wij concluderen dat een overvloed aan schaliegasproductie de prijs van conventioneel 
gas kan laten dalen, maar er is onzekerheid met betrekking tot de mate waarin. Indien 
er een prijsdaling optreedt, is het onwaarschijnlijk dat dit net zo indrukwekkend is als 
was te zien in de VS. (Paragraaf 65) 
 
NL afweging 
Indien de schaliegasvoorraden in Nederland van significant grotere omvang zijn kan dat 
mogelijk een prijsverlagend effect hebben. 
 
DECC rapport 8 
Schaliegas heeft de potentie om de Europese energievoorraden te vergroten en zeker 
te stellen. Binnenlandse vooruitzichten – op land en mogelijk op zee – zou de 
afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk van import kunnen beperken, maar het 
effect op zekerheid van de energievoorziening is waarschijnlijk niet enorm. We 
concluderen dat afwegingen met betrekking tot zekerheid van energievoorziening niet 
de belangrijkste drijfveer zouden moeten zijn bij het beleid met betrekking tot de 
ontwikkeling van schaliegas. (Paragraaf 71) 
 
NL afweging 
Het Nederlandse kabinet heeft de ambitie om de Nederlandse gasvoorraden ten volle te 
benutten, waarbij schaliegas een belangrijke bijdrage kan leveren.  
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DECC rapport 9 
Conventionele aardgasbronnen in de Noordzee worden kleiner. We concluderen dat 
indien een significante hoeveelheid schaliegas op de markt in het Verenigd Koninkrijk 
beschikbaar komt (hetzij van binnenlandse bronnen, hetzij vanuit een ander Europees 
land, of via de wereldmarkt door middel van LNG) dit waarschijnlijk investeringen in 
duurdere, maar lager koolstofgehalte bevattende, hernieuwbare energiebronnen 
ontmoedigt. Het Verenigd Koninkrijk moet dit risico beheersen om het doel te bereiken 
meer elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen en andere bronnen met 
een laag koolstofgehalte te produceren. Dit kan bewerkstelligd worden door de 
geleidelijke implementatie van een Emissions Performance Standard, die kan 
voorkomen dat gasgestookte elektriciteitscentrales, na verloop van tijd worden 
aangewend voor het leveren van basisvermogen, tenzij deze voorzien zijn van CCS 
technologie. (Paragraaf 82) 
 
NL afweging 
Zie ondermeer paragraaf 76 t/m 81. 
 
DECC rapport 10 
We stellen vast dat schaliegas de potentie heeft om de balans in de energiemarkt, die 
het Departement heeft geprobeerd te bewerkstelligen, te doen verschuiven, weg van 
elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiedragers (“zon, wind, etc.”). We 
raden aan dat het Departement bij zijn beslissingen omtrent de hervorming van de 
elektriciteitsmarkt en de verwachtingen betreffende toekomstige investeringen in de 
energiesector, rekening houdt met de impact van schaliegas. (Paragraaf 83) 
 
NL afweging 
Zie ondermeer paragraaf 76 t/m 81. 
 
DECC rapport 11 
We bevelen aan dat het Verenigd Koninkrijk wet –en regelgeving specifiek rekening zou 
moeten houden met de uitdagingen die uniek zijn voor schaliegaswinning, nadrukkelijk 
de combinatie van hydraulisch fracken en horizontaal boren bij meerdere putten, 
hetgeen grote hoeveelheden water en chemicaliën vergt en leidt tot het ontstaan van 
grote hoeveelheden afvalwater, die opgevangen en afgevoerd moeten worden. 
(Paragraaf 93) 
 
NL afweging 
Zie hiervoor hoofdstuk 3 en 5. 
 
DECC rapport 12 
We merken op dat sterkere milieuregelgeving en hogere bevolkingsdichtheid betekent 
dat in het Verenigd Koninkrijk en meer algemeen in Europa, schaliegas een ander pad 
zal bewandelen dan in de VS. Hoewel energie geen bevoegdheid is op EU-niveau, zal 
de regering van het Verenigd Koninkrijk samen moeten werken, zo veel mogelijk, om 
een redelijk niveau van concurrentie tussen de binnenlandse schaliegasproducenten. 
(Paragraaf 94) 
 
NL afweging 
Geen specifieke toevoeging 
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DECC rapport 13 
We bevelen aan dat de regering van het Verenigd Koninkrijk nauwgezet de regelgeving 
volgt die is ontwikkeld door Polen en andere landen waar schaliegasopsporing en 
productie plaatsvindt. We bevelen aan dat de regering de mogelijkheden voor 
gemeenschappelijke milieustandaarden voor de opsporing en productie van schaliegas 
onderzoekt. (Paragraaf 95) 
 
NL afweging 
Geen specifieke toevoeging 
 
Nederlandse context bij DECC rapport 99 
De Nederlandse Waterwet richt zich op grond- en oppervlaktewater. Ten aanzien van 
het onttrekken van grondwater beperkt de wet zich tot een diepte van 500 meter 
beneden maaiveld (art 6.12 onderdeel d). Er worden recentelijk plannen ontwikkeld om 
brak grondwater te winnen, vervolgens te ontzouten en het mengsel nog dieper te 
infiltreren. Onduidelijk is of en zo ja hoe de wet van toepassing is op het op grote diepte 
injecteren van water. Hierover kan op dit moment geen doorslaggevende uitspraken 
worden. 
 

7.2.4 Milieu risico’s van schaliegas 

DECC rapport 14 
Wij bevelen aan dat de regering de toekomstige financiering van de EA in overweging 
neemt, mocht de schaliegas winning in het Verenigd Koninkrijk uitbreiden. (Paragraaf 
101) 
 
NL afweging 
De financiering van het bevoegd gezag op deze wijze is niet aan de orde in Nederland 
 
DECC rapport 15 
Geconcludeerd wordt dat fracken geen directe risico’s met zich meebrengt voor 
grondwaterbronnen mits de putopbouw (casing) in orde is voordat met fracken 
wordt begonnen. Risico’s zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de putconstructie. 
Deze risico’s zijn niet anders dan de risico’s verbonden aan het boren naar 
aardgas en –olie in conventionele geologische formaties. 
 
Nederlandse context 
Dit geldt ook voor de Nederlandse context 
 
DECC rapport 16 
Aanbevolen wordt dat de Environment Agency erop staat dat alle bedrijven die 
betrokken zijn bij het fracken een verklaring indienen waarin aangegeven welke 
chemicaliën worden gebruikt en in welke concentraties en volumina. (Paragraaf 114) 
 
Nederlandse context 
Onder punt 96/97 DECC rapport Nederlandse context Box 6 wordt ingegaan op de 
eisen die vanuit de vergunningverlening worden gesteld. O.a. wordt daarbij ingegaan op 
welke informatie aan de SodM moet worden overlegd, zoals chemicaliëngebruik, 
volumina etc. 
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DECC rapport 17 
Aanbevolen wordt dat de Environment Agency in vergunningen laat opnemen dat de 
betrokken bedrijven de deskundigheid hebben om de aanwezigheid van alle bij het 
fracken gebruikte chemicaliën in grondwaterbronnen te detecteren. (Paragraaf 115) 
 
NL afweging 
Zie punt 114.  
 
DECC rapport 18 
Geconcludeerd wordt dat het onttrekken van grote watervolumina voor het proces van 
fracken geen buitensporige risico’s met zich meebrengt ten aanzien van de levering van 
drinkwater. Wél kan dit significant zijn in perioden van droogte in gebieden met weinig 
neerslag. Onze aanbeveling is dat de Environment Agency de bevoegdheid krijgt om het 
gebruik van een minimale hoeveelheid hergebruikt water tijdens onconventionele 
gaswinning voor te schrijven met inachtneming van de locatiespecifieke condities. 
(Paragraaf 125) 
 
NL afweging 
Ook in Nederland zal een balans gevonden moeten worden tussen waterkwantiteit 
(volume drinkwater versus volume opgewaardeerd formatiewater) en waterkwaliteit. 
 
Het benodigde watervolume kan worden beperkt door hergebruik van formatiewater. 
Een significant hergebruik van formatiewater kan verdergaande waterbehandeling 
noodzakelijk maken. Afhankelijk van de toegepaste technieken kan het gebruik van 
chemicaliën voor behandeling, stabilisatie en conservering noodzakelijk zijn. 
 
Het water dat uiteindelijk bij boringen en fracken vrijkomt kan verwerkt worden door 
daartoe uitgeruste verwerkingsbedrijven. Mogelijk is ook lozing op de huidige 
afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk al dan niet na voorbehandeling. Hiertoe moet 
worden nagegaan of deze afdoende zijn uitgerust om stoffen als onder meer biocide en 
polyacrylamide, maar mogelijk ook van nature aanwezige radioactieve elementen 
afdoende uit het formatiewater te verwijderen. Ervaringen in de VS kunnen worden 
gebruikt om in te schatten waar de afvalwaterzuivering aan moet voldoen (bron: 
“Techno-Economic Assessment of Water Management Solutions, GTI Technology 
Institute). 
 
DECC rapport 19 
Onze aanbeveling is dat de DECC en DEFRA zich ervan verzekeren dat de 
Environment Agency een willekeurige controle uitoefent op het flow back water en het 
bij het fracken gebruikte water op potentieel gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen 
tijdens het fracken. Om het maatschappelijk vertrouwen in de regelgeving - en in de 
schaliegaswinning - te behouden, wordt aanbevolen dat water en lucht worden 
gecontroleerd op verontreinigingen zowel vóór als na de activiteiten van 
schaliegaswinning. (Paragraaf 132) 
 
NL afweging 
Deze aanbeveling geldt ook voor de toepassing van schaliegaswinning in Nederland.  
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DECC rapport 20 
Indien de activiteiten van schaliegaswinning in de toekomst uitbreiden, vragen wij de 
overheid te eisen dat de bedrijven gaan samenwerken, op het vlak van (a) het 
verbeteren van het gebruik van afvalwaterzuiveringsinstallaties, (b) vermindering van 
het aantal installaties, en (c) vermindering van de transportafstand van afvalwater. 
(Paragraaf 133) 
 
NL afweging 
In zijn algemeenheid geldt dat samenwerking tussen bedrijven ook voor Nederland 
wenselijk is. In hoeverre de overheid hier in Nederland een rol in moet spelen. Moet 
nader worden bezien. 
 
DECC rapport 21 
Wij raden aan dat de EA de bevoegdheden krijgt om in samenwerking met de Health 
and Safety Executive te beslissen dat het voor langere tijd afblazen en affakkelen van 
gas niet is toegestaan. (Paragraaf 140) 
 
NL afweging 
Gelet op de Nederlandse luchtkwaliteitsnormen, de aanwezigheid van een Natura2000 
gebied, en de grote waarde die gehecht wordt aan ‘schone’ activiteiten, wordt affakkelen 
slechts tijdelijk toegepast en is het betrokken volume gas beperkt (zie ook Nederlandse 
context bij 139). 
 
DECC rapport 22 
We concluderen dat de ontwikkeling van de Britse schaliegasindustrie zal verschillen 
van die van de VS - de grotere bevolkingsdichtheid en de strengere milieuwetgeving in 
Europa zal een aansporing zijn om minder, maar betere putten te boren die gebruik 
maken van multiwell pad technologie en horizontaal boren, om zo de uitwerking op het 
landschap te beperken. (Paragraaf 147) 
 
In Nederland zijn goede voorbeelden van landschappelijke inpassing van 
winningslocaties. Voor schaliegaswinning kan daarbij gebruik gemaakt worden van 
clustering van meerdere boringen (10-20) vanaf 1 lokatie.  
 
NL afweging 
Al eerder is opgemerkt dat de Nederlandse situatie veel beter aansluit bij die van het 
Verenigd Koninkrijk dan die van de VS. De conclusie die hierboven staat voor het 
Verenigd Koninkrijk situatie is in versterkte mate van toepassing op de Nederlandse 
situatie. 
 
DECC rapport 23 
Wij bevelen aan dat de EA en het ministerie van Energie en Klimaatverandering lessen 
leren van de opsporing van onconventioneel gas in de VS, vooral op rijksniveau, waar 
veel expertise is opgedaan. De VS heeft met een groot deel van de regelgeving ervaring 
opgedaan met betrekking tot waterverontreiniging, de benodigde hoeveelheid water, de 
behandeling en afvoer van afvalwater, luchtverontreiniging, en uitdagingen op het vlak 
van de infrastructuur.  
De Britse regering moet deze ervaring gebruiken om de laagst haalbare milieueffecten 
van onconventionele gaswinning te verzekeren. (Paragraaf 148) 
 



 
 
 
 
 
 
 

Schaliegas in Nederland  9W8320.01/R0002/Nijm 
Definitieve rapportage  - 103 - 8 september 2011 
 

 

NL afweging 
Al eerder is opgemerkt dat de Nederlandse situatie veel beter aansluit bij die van het 
Verenigd Koninkrijk dan die van de VS. De lessen die op dit moment zijn geleerd in het 
Verenigd Koninkrijk zijn waardevol voor de proefboringen die in Noord Brabant zijn 
gepland. De meerwaarde van ervaring in het Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse 
situatie spitst zich toe op onttrekking, behandeling en lozing van (grond)water en 
emissies van methaan en CO2. In Nederland is veel ervaring met de ruimtelijke 
inpassing, waardoor productie locaties nauwelijks visuele hinder met zich mee brengen. 
Zie ook foto’s in hoofdstuk 5.2.4 
 

7.2.5 Carbon footprint van schaliegas 

DECC rapport 24 
We concluderen dat bij plannen om de energiesector koolstofvrij te maken, het DECC in 
het algemeen oplettend moet zijn in de benadering van aardgas (en dus 
onconventionele gassen zoals schaliegas). Alhoewel de broeikasgasemissie van 
aardgas lager is dan die van steenkool, zijn ze hoger dan die van vele ‘lage koolstof’ 
technologieën. (Paragraaf 159) 
 
NL afweging 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
DECC rapport 25 
Schaliegas kan leiden tot een verschuiving van steenkool naar gas voor 
elektriciteitsopwekking en daarbij leiden tot lagere CO2

 emissie, vooral met het oog op 
de verwachte emissies van ontwikkelingslanden. We concluderen dat dit zal helpen om 
de gevolgen van de klimaatverandering te reduceren, maar het zal niet voldoende zijn 
om aan de lange termijn emissiereductie doelstellingen te voldoen en de ergste effecten 
van de klimaatverandering te vermijden. (Paragraaf 164) 
 
NL afweging 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
 
DECC rapport 26 
De opkomst van schaliegas vergroot de urgentie om CO2 afvang en opslag (CCS) 
technologie geschikt te maken voor gas evenals steenkool. Wij bevelen aan dat 
tegelijkertijd en met gelijke urgentie wordt gestreefd naar CO2 afvangtechnologie voor 
zowel gas als steenkool. (Paragraaf 165) 
 
NL afweging 
Geen toevoeging voor de Nederlandse situatie 
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8 VERKLARENDE WOORDENIJST EN AFKORTINGEN  

 
AER Algemene Energie Raad, dit is een onafhankelijk Nederlands adviescollege voor 

regering en parlement 

BGS De Britse Geologische Dienst 

Casings 

 

Zoals bij ‘Gasput’ al aangeduid worden er verbuizingen (Engelse term: Casings) in 

het boorgat aangebracht, om het boorgat open te houden en ongecontroleerd 

vrijkomen van aardgas te voorkomen. Deze verbuizingen (aan elkaar geschroefde of 

gelaste buizen) worden vastgezet door aan de buitenzijde (tussen buis en 

omliggend gesteente) cement aan te brengen. Begonnen wordt vaak met een 

relatief grote diameter verbuizing nabij de oppervlakte en naar mate men dieper 

komt wordt de diameter kleiner, waarbij vaak een buis in een buis wordt geplaatst. 

Coal bed methaan / CBM Ook bekend als ‘steenkoollagen-gas’ is aardgas dat in koollagen opgesloten zit en 

wordt meestal geproduceerd middels hydraulisch fracken 

CCS De Engelse afkorting van Carbon Capture and Storage, hetgeen letterlijk vertaald 

betekent: Koolstof Afvang en Opslag. Dit is een begrip waarmee de technologie 

wordt aangeduid, die over het algemeen bedoeld is om de in het afgas aanwezige 

kooldioxide (broeikasgas) uit bijvoorbeeld elektriciteitscentrales af te vangen en op 

te slaan. Hiermee beoogt men het vrijkomen van kooldioxide in de atmosfeer te 

voorkomen en een bijdrage te leveren aan vermindering van het broeikasprobleem. 

DECC Department of Energy and Climate Change 

EA Environment Agency, het Engelse Milieuagentschap 

EPA US Environmental Protection Agency 

EIA US Energy Information Administration 

Flowback water 

 

Dit is het water dat terugkomt uit de put, nadat de fracking heeft plaatsgevonden. Dit 

kan bestaan uit de fracking vloeistof, eventueel vermengd met reeds ondergronds 

aanwezig water. 

Gasput  

 

Indien men aardgas wil winnen (ongeacht of dit op een conventionele of 

onconventionele manier gebeurt), is het noodzakelijk om boringen uit te voeren. 

Middels een boorinstallatie kan op grote diepte de voorhanden aardgas voorraad 

toegankelijk worden gemaakt. Om het boorgat intact te houden en ook te 

voorkomen dat aardgas op een ongecontroleerde vrijkomt, worden er in het boorgat 

verbuizingen (casings, zie verderop) geplaatst die middels cement worden 

vastgezet. Aan de oppervlakte wordt het boorgat middels een aantal kleppen 

afgesloten. Dit geheel wordt aangeduid als een gasput. 

Gas plays 1. De omvang van een aardgas-dragende formatie.  

2. De activiteiten in verband met aardgasontwikkeling in een gebied. 

(Hydraulisch) fracking 

 

Door middel van een vloeistof (grotendeels water, aangevuld met zand, polymeren 

en andere stoffen) onder hoge druk het gecontroleerd verder openbreken van, deels 

reeds bestaande, scheurtjes in schalielagen. Fracking geschiedt in schalielagen om 

het aanwezige gas als het ware de mogelijkheid vrij te stromen en daarmee winbaar 

te maken.  

IEA Internationaal Energie Agentschap 

LNG De Engelse afkorting van Liquified Natural Gas, hetgeen letterlijk vertaald betekent: 

Vloeibaar gemaakt aardgas. Indien men aardgas over grote afstanden wil 

transporteren, maar een pijpleiding technisch en / of economisch niet haalbaar is, 

bestaat de mogelijkheid om het aardgas vloeibaar te maken en per schip te 

vervoeren. Dit vloeibaar maken gebeurt door het gas sterk af te koelen (tot onder de 

160 graden onder nul). Zodra het schip met LNG aankomt op de bestemming wordt 
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het gas in tanks opgeslagen en kan het door verwarming weer gasvormig worden 

gemaakt. 

OIES Oxford Institute for Energy Studies  

Opsporing en productie 

 

In de oliewereld worden vaak de termen ‘Opsporing en productie’ of ‘Exploratie en 

productie’ gebruikt. Indien men aardgas (of aardolie) wil winnen, is het uiteraard 

eerst noodzakelijk om goed te weten waar deze zich bevinden. Tijdens de 

opsporingsfase wordt, op basis van ondermeer kennis van de geologie en specifiek 

onderzoek van de ondergrond, gericht gezocht naar de mogelijke aanwezigheid van 

aardgas of aardolie. Een van de afsluitende activiteiten tijdens de opsporingfase is 

het uitvoeren van zogenaamde proefboring. Middels het boren van een dergelijke 

put kan worden bepaald of er inderdaad significante hoeveelheden aardgas of 

aardolie aanwezig zijn en of deze inderdaad economisch winbaar zijn. 

 

Indien de opsporingsfase succesvol wordt afgesloten, worden er zogenaamde 

productieboringen gedaan, die dienen om significante hoeveelheden aardgas of 

aardolie te kunnen winnen. De productiefase is over het algemeen dan ook 

grootschaliger en kent, naast het gereedmaken van diverse putten, ook aansluiting 

van de putten op een productie-installatie, waarin de stromen van de verschillende 

putten worden verzameld en geschikt gemaakt worden voor distributie (aardgas) of 

voor verwerking in bijvoorbeeld een raffinaderij (aardolie). Dit geheel wordt de 

productiefase genoemd. 

Pad Het pad (ook wel de “Drill Floor”) is het hart van elke boorlocatie. Dit is het gebied 

waar de boor snaar haar reis in de aarde begint. Het is de plek waar de boorpijpen 

aan elkaar worden gemonteerd. Dit is de primaire werk locatie voor boortorens en 

de boormeester.  

Proppant Proppant wordt aan de fracking vloeistof toegevoegd om te voorkomen dat de 

breuken weer sluiten als de injectie gestopt is (bijvoorbeeld zandkorrels, keramiek, 

of andere deeltjes) 

STEG Stoom en Gas turbine 

Tight gas gasafzettingen welke gevonden worden in slecht doordringbare gesteentes 

TTF Title Transfer Facility (de TTF) is een virtuele marktplaats waar Gas Transport 

Services (GTS) aan marktpartijen de mogelijkheid biedt om gas dat al in het GTS-

systeem aanwezig is (‘entry-paid gas’) over te dragen aan een andere partij. Via de 

TTF kan gas dat via een entrypunt is ingebracht in het landelijk gastransportnet, 

voordat het op een exitpunt het landelijk gastransportnet verlaat, gemakkelijk van 

eigenaar wisselen. De TTF dient om de handel in gas te bevorderen. De TTF kan 

dienst doen als een virtueel entrypunt in het portfolio van een shipper of handelaar 

die gas koopt op de TTF en als een virtueel exitpunt in het portfolio van een shipper 

of handelaar die gas verkoopt op de TTF. 

Schaliegas Aardgas dat uit schalie (=kleiseteen) wordt gewonnen. Lagen schalie in de aardkorst 

moeten worden benaderd door middel van horizontaal boren, anders dan de 

conventionele bronnen 

Schalielaag 

 

Een schalielaag is een geologische laag (ondergronds) die gekarakteriseerd wordt 

door een gelaagde structuur en is gevormd op basis van klei dat onder hoge druk is 

samengedrukt. Indien er ook organisch materiaal in de klei aanwezig was, kan 

aardgas of aardolie gevormd worden in de schalielaag. 
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Bijlage 1 
Nederlands Wetteljjk Kader Opsporing en  

Productie Schaliegas  
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Opsporingsactiviteiten van schaliegas vallen in Nederland onder opsporings-
vergunningen. Een opsporingsvergunning geeft de houder enkele jaren (vaak 3 of 4 
jaar) het exclusieve recht om naar de betreffende delfstoffen te zoeken door middel van 
een of meer opsporings- of proefboringen. Iedereen mag zo’n vergunning aanvragen 
maar er gelden wel eisen aan de (toekomstige) houder. Zo wordt onder meer getoetst of 
de aanvrager: 

• een adequate wijze aanvraagt om de activiteiten te verrichten; 
• beschikt over voldoende technische en financiële capaciteiten; 
• blijk heeft gegeven van voldoende efficiëntie en (maatschappelijke) 

verantwoordelijkheidszin.49 
 
Als er een (nieuwe) aanvraag voor een opsporingsvergunning binnenkomt wordt 
iedereen formeel uitgenodigd om een zgn. ‘concurrerende’ aanvraag in te dienen. 
Daartoe wordt een oproep gedaan in het Europees Publicatieblad, alsook in de 
Staatscourant. Partijen hebben dan 13 weken om een vergelijkbare aanvraag in te 
dienen, voor het aangegeven gebied. Na een periode van ongeveer 1 jaar en na diverse 
adviezen van o.a. de Mijnraad (adviseur Minister), de Provincie waarbinnen het gebied 
is gelegen, TNO, de Technische Commissie Bodembeweging (‘TCBB’) en 
Staatstoezicht op de Mijnen (‘SodM’: toezichthouder), wordt door de Minister van EL&I 
uiteindelijk de beste aanvraag geselecteerd en vergund. De selectie geschiedt veelal op 
basis van het aantal putten dat aangevraagd wordt, oftewel; hoe serieus een partij is om 
een succesvolle opsporingcampagne uit te voeren, een en ander in het belang van de 
voortvarende winning van de bodemschatten. 
 
Als uit de uitgevoerde opsporingsboringen blijkt dat de delfstoffen zijn aangetroffen in 
voldoende hoeveelheden, en dat op basis van de verkregen inzichten de winning ervan 
economisch haalbaar is, dan kan de vergunninghouder een winningsvergunning 
aanvragen. Dit is vaak voor een kleiner gebied, maar voor een veel langere periode, 
namelijk de verwachte productietijd van de aangetroffen voorkomens. Dit kan in het 
algemeen 10-20 jaar zijn, en vaak wordt binnen de winningsvergunning door de houder 
weer gekeken naar mogelijke nieuwe voorkomens (binnen dat gebied). 
 

Box 6 – Overig vergunningenkader voor gasboringen (op hoofdlijnen)50:  

De vergunninghouder is verplicht om onder toezicht van SodM bij de uitvoering van de 
onder de vergunning vallende activiteiten (zoals een proefboring) alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om nadelige gevolgen of 
schade als gevolg van die activiteiten te voorkomen. Indien een wijziging in de 
technische of financiële mogelijkheden van de vergunninghouder daartoe aanleiding zou 
geven, kan een verleende vergunning worden ingetrokken.  

Handelen in strijd met de op de vergunninghouder rustende zorgplicht kan op grond van 
het Burgerlijk Wetboek een onrechtmatige daad opleveren en (risico-) aansprakelijkheid 
en schadevergoeding tot gevolg hebben. In het Burgerlijk Wetboek gelden enkele 
speciale voorzieningen, met name voor wat betreft bodembeweging. 

                                                   
 
49 Zie o.a. Mijnbouwwet, artikel 9. 
50 Zie hiervoor ook/ bron: TK 2010-2011, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2839. 
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Om feitelijk te kunnen boren, dus na vergunningverlening, moet worden voldaan aan 
eisen zoals deze gesteld zijn in het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) 
en moet een werkplan worden overlegd aan Staatstoezicht op de Mijnen. Daarnaast is 
een omgevingsvergunning nodig voor het aanleggen van bijvoorbeeld de putkelder en 
eventueel ook de bouwplaatsinrichting; indien nodig kan daarbij van het 
bestemmingsplan worden afgeweken. Voor de omgevingsvergunning ligt het bevoegde 
gezag in beginsel bij de gemeente. Indien uit de proefboring blijkt dat er inderdaad 
economisch winbare hoeveelheden schaliegas in de ondergrond aanwezig zijn, zal een 
winningsvergunning aangevraagd moeten worden.  

Voordat er daadwerkelijk gewonnen mag worden is instemming met een winningsplan 
nodig van het Ministerie van EL&I. In het winningsplan wordt een aantal operationele 
aspecten van de winning geadresseerd, zoals de verwachte hoeveelheid te winnen 
delfstoffen, de snelheid van de winning, maar wordt ook expliciet aandacht besteed aan 
mogelijke bodembeweging en daaruit voorkomende schade als gevolg van de winning. 
Voor de feitelijke bouw van de mijnbouwinrichting (winningsinstallatie) is wederom een 
omgevingsvergunning nodig. Anders dan ingeval van de installatie voor de proefboring 
is de minister EL&I het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de 
mijnbouwinrichting. Indien voor deze omgevingsvergunning moet worden afgeweken 
van het bestemmingsplan, dan is er een verklaring van geen bedenkingen van de 
betreffende gemeente nodig. De gemeenteraad kan deze verklaring weigeren als de 
activiteit waarvoor de vergunning is aangevraagd, strijdig is met een goede ruimtelijke 
ordening. 

Diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan zijn m.e.r.-beoordelings-
plichtig (Besluit milieueffectrapportage, categorie D 17.2). Het bevoegd gezag 
beoordeelt of er een milieueffectrapportage dient te worden gemaakt. Dit geldt voor 
proefboringen én productieboringen. Voor een boring ten behoeve van winning 
(productieboring) waarbij meer dan 500.000 m3 aardgas per dag gewonnen wordt, geldt 
een m.e.r.-plicht, waaronder mede is begrepen een uitbreiding of wijziging van een 
bestaande winning met genoemde hoeveelheid (categorie C 17.2 van het Besluit 
milieueffectrapportage). Bij een uitbreiding of wijziging van een bestaande winning met 
minder dan 500.000 m3 geldt onder voorwaarden een m.e.r.-beoordelingsplicht (Besluit 
milieueffectrapportage, categorie D 17.1). In paragraaf 5.3.3 wordt het wettelijk kade van 
het besluit MER nog aan de orde. 

Wettelijk gezien is het uitvoeren van proef- en productieboringen in het algemeen 
toelaatbaar in een Nationaal landschap en/of een Natura2000-gebied; wel kunnen in 
zulke gebieden extra eisen en vergunningplichten gelden. Zo zal in een Natura2000-
gebied een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig zijn. 

Voordat een boring geplaatst kan worden, moet aan eisen voldaan zijn zoals 
opgenomen in het Barmm of is een omgevingsvergunning vereist. In het Barmm is een 
koppeling aangebracht met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi): 
werkzaamheden met behulp van een mobiele installatie op land vallen onder het Barmm 
indien uit de berekening van het plaatsgebonden risico blijkt dat er géén beperkt 
kwetsbaar object als bedoeld in het Bevi binnen de 10-6 per jaar contour voor het 
plaatsgebonden risico is gelegen.  
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Onder beperkt kwetsbaar object worden onder andere verspreid liggende woningen en 
dienst- of bedrijfswoningen van derden verstaan. Tevens worden objecten met een hoge 
infrastructurele waarde als beperkt kwetsbaar gedefinieerd. Kwetsbare objecten, zoals 
geconcentreerde woonbebouwing, scholen, ziekenhuizen, mogen op grond van artikel 
45 van het Barmm eveneens niet in de genoemde contour aanwezig zijn. Als de 
werkzaamheden met behulp van de mobiele installatie om bovenstaande reden niet 
onder het Barmm vallen, is een omgevingsvergunning vereist, waarin een specifieke 
beoordeling van de externe veiligheid kan worden verricht en die zo nodig op deze 
grond kan worden geweigerd. 

Bij het fracken worden specifieke vloeistoffen gebruikt. Voorafgaand aan het uitvoeren 
van een boring zal de vergunninghouder nog nadere gegevens aan moeten leveren, 
waaronder bijvoorbeeld de gegevens over de samenstelling van eventuele vloeistoffen 
die gebruikt worden bij het fracken van steenlagen. De samenstelling van de 
chemicaliën is meestal bedrijfsgeheim. De toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) krijgt echter wel inzicht in zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve 
samenstelling van de chemische additieven die gebruikt worden. Er kunnen alleen 
chemicaliën gebruikt worden als de nodige risico’s vooraf zijn geïnventariseerd en 
geëvalueerd. Dit is gedaan via de EU Verordening REACH (Registratie Evaluatie 
Autorisatie van Chemicaliën).  

Zie verder over de gebruikte vloeistoffen en toevoegingen daarin de toelichting 
hieromtrent in het onderdeel ‘Fracken’. (Grond-)Water gerelateerde zaken worden 
eveneens behandeld onder het onderdeel ‘Fracken’. 
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Bijlage 2 
Nederlands Wettelijk Kader luchtkwaliteit en MER 
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In de Wet Milieubeheer gaat hoofdstuk 5 in op de luchtkwaliteit. Dit hoofdstuk is op 15 
november 2007 in werking getreden en vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005 en staat 
bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Het voorziet onder meer in een gebiedgerichte 
aanpak van de luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Van bepaalde projecten of activiteiten met getalsmatige grenzen is vastgesteld 
dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een 
project draagt ‘niet in betekende mate’ (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging als de 3% 
grens niet wordt overschreden. De 3% grens is gedefinieerd als 3% van de 
grenswaarde voor de strengste jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of 
stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 µg/m3 voor zowel PM10 als NO2. De 
Nederlandse overheid heeft de EU verzocht om verlenging van de termijn (derogatie) 
waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. Door de verleende 
derogatie zijn de ingangsdata voor deze normen opgeschoven naar medio 2011 (voor 
fijn stof) en begin 2015 (voor stikstofdioxide). Hiermee zijn ook de uitvoeringsregels rond 
saldering verruimd.�
 
Indien een milieueffectrapportage aan de orde is moet ingegaan worden op de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit. Indien er negatieve gevolgen zijn, moeten er maatregelen worden 
aangegeven om die te mitigeren. Dat is nadrukkelijk aan de orde bij de aanwezigheid 
van een Natura2000 gebied voor de emissie van stikstofoxiden. Op een afstand van 
circa 2 km van de voorgenomen boorlocatie Boxtel ligt het Natura2000 gebied Kampina 
en Oisterwijkse Vennen. Eventuele emissies van stikstof van de boorlocatie kunnen 
gevolgen hebben voor het op enige afstand gelegen natuurgebied (externe werking), en 
zullen, in dat geval, moeten worden gemitigeerd. 
 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 1994 is vastgelegd wanneer voor welke 
activiteiten een verplichting geldt tot het maken van een (project-)MER51 (onderdeel C) 
en is aangegeven in welke situaties voor welke activiteiten een m.e.r.-beoordelingsplicht 
geldt (onderdeel D). Ook geeft het Besluit aan dat voor het maken van plannen voor 
activiteiten in de C- en D-lijst een plan-MER plicht bestaat. Onderstaand overzicht geeft 
activiteiten weer die van toepassing kunnen zijn bij de winning van schaliegas52. 
 
 
 

                                                   
 
51  De afkorting m.e.r. staat voor milieueffectrapportage en verwijst naar de procedure. De afkorting 

MER verwijst naar het milieueffectrapport. 
52  Uit: Besluit m.e.r. 1994, aanpassing per 1 april 2011 
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Nummer   Categorie Gevallen Plannen Besluiten 

D17.1 De wijziging of 
uitbreiding van de 
winning van aardolie 
of aardgas. 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking 
heeft op reeds bestaan-
de installaties, plaats 
vindt in een gevoelig 
gebied als bedoeld 
onder a, b (tot 3 zeemijl 
uit de kust) of d, van 
punt 1 van onderdeel A 
van deze bijlage en 
betrekking heeft op: 1°. 
een uitbreiding van de 
terreinoppervlakte met 
5 hectare of meer, of 
2°. het bijplaatsen of 
wijzigen van een 
stikstofscheidings-
installatie of een 
ontzwavelingsinstallatie. 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet 
ruimtelijke ordening, 
en de plannen, 
bedoeld in de 
artikelen 3.1, eerste 
lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van die wet. 

 

Het besluit, bedoeld 
in artikel 40, tweede 
lid, van de 
Mijnbouwwet of een 
ander besluit waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en 
een of meer 
artikelen van 
afdeling 13.2 van de 
wet van toepassing 
zijn. 

 

D17.2 Diepboringen dan wel 
een wijziging of 
uitbreiding daarvan, 
in het bijzonder: a. 
geothermische 
boringen, b. boringen 
in verband met de 
opslag van kernafval, 
c. boringen voor 
watervoorziening, 
met uitzondering van 
boringen voor het 
onderzoek naar de 
stabiliteit van de 
grond. 

 

 De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet 
ruimtelijke ordening, 
en de plannen, 
bedoeld in de 
artikelen 3.1, eerste 
lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van die wet. 

 

Het besluit, bedoeld 
in artikel 40, tweede 
lid, van de 
Mijnbouwwet of een 
ander besluit waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en 
een of meer 
artikelen van 
afdeling 13.2 van de 
wet van toepassing 
zijn, dan wel, bij het 
ontbreken daarvan, 
de vaststelling van 
het plan, bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van de Wet 
ruimtelijke ordening 
dan wel bij het 
ontbreken daarvan 
van het plan, 
bedoeld in artikel 
3.1, eerste lid, van 
die wet. 

D 29.1 

 

De oprichting, 
wijziging of 
uitbreiding van een 
installatie bestemd 
voor de 
ondergrondse 
mijnbouw. 

 

In gevallen waarin de 
activiteit plaatsvindt in 
een gevoelig gebied als 
bedoeld onder a, b of d 
van punt 1 van 
onderdeel A van deze 
bijlage tot 3 zeemijl uit 
de kust. 

 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 2.1, 2.2 en 
2.3 van de Wet 
ruimtelijke ordening, 
en de plannen, 
bedoeld in de 
artikelen 3.1, eerste 
lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, 
van die wet. 

De besluiten waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en 
een of meer 
artikelen van 
afdeling 13.2 van de 
wet van toepassing 
zijn. 

C17.2 De winning van 
aardolie en 
aardgas dan wel de 
wijziging of 
uitbreiding daarvan. 
 

In gevallen waarin de 
activiteit betrekking 
heeft op een 
gewonnen 
hoeveelheid van: 
1°. meer dan 500 ton 
aardolie per dag, of 

De structuurvisie, 
bedoeld in de 
artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van 
de Wet ruimtelijke 
ordening, en het 
plan, bedoeld in de 

Het besluit, bedoeld 
in artikel 40, tweede 
lid, van de 
Mijnbouwwet of een 
ander besluit waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
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Nummer   Categorie Gevallen Plannen Besluiten 

2°. meer dan 500.000 
m aardgas per dag. 
 

artikelen 
3.1, eerste lid, 3.6, 
eerste lid, 
onderdelen a 
en b, van die wet. 
 

bestuursrecht 
en een of meer 
artikelen van 
afdeling 13.2 van de 
wet van toepassing 
zijn. 

 


