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Mijn mening

ALLE WATERSCHAPPEN
MOETEN ZICH
SCHALIEGASVRIJ
VERKLAREN

De discussie over de winning van schaliegas duurt voort.
Hoe groot zijn de risico’s en wat vinden we aanvaardbaar?
Marlies de Vries van het hoogheemraadschap van Rijnland
vindt dat waterschappen een heldere keuze moeten maken.
Woensdag 29 januari heeft het hoogheemraadschap van
Rijnland zich als eerste waterschap schaliegasvrij verklaard.
Het Algemeen Bestuur van Rijnland heeft hiertoe met een
ruime meerderheid besloten via een motie, die ik als initiatiefnemer, namens het CDA-Rijnland, heb ingediend.
Bij proefboringen naar en winning van schaliegas wordt
gebruik gemaakt van ‘fracking’. Dit is een methode die
gepaard gaat met risico’s op onder andere zetting van de
ondergrond, bodemdaling, vervuiling van grond- en drinkwater
en aardbevingen. Uit nader onderzoek van onafhankelijke
deskundigen (met betrekking tot Groningen) blijkt dat het
niet is uitgesloten dat mogelijke zetting van de bodem en/of
aardbevingen schade aan de (hoofd)waterkeringen kunnen
veroorzaken met onvoorstelbare gevolgen voor de veiligheid
van vele burgers in een dichtbevolkt gebied.
Rijnland hanteerde een reactieve benadering en nam geen
eigen positie in, maar dacht mee in overleggen met de minis-
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teries van Infrastructuur en Milieu en van Economische Zaken.
Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt, door het
aannemen van de motie, een duidelijk ander standpunt in
ten opzichte van de Unie van Waterschappen en de landelijke
discussie. Rijnland zal, vanaf nu alle mogelijke politieke
instrumenten inzetten om te zorgen dat boring en winning
van schaliegas wordt voorkomen. Daarnaast gaat Rijnland dit
standpunt actief uitdragen naar de provincie Zuid-Holland, de
Unie van Waterschappen, de Tweede kamer en de betrokken
ministeries.
Vaak wordt van waterschappen gezegd dat ze niet politiek
zijn en dus opgeheven kunnen worden. Met de Verklaring
Schaliegasvrij neemt Rijnland duidelijk een politiek standpunt
in. Met ons schone water en onze waterveiligheid kunnen we
geen enkel risico lopen. Waterschappen zijn de autoriteit op
het gebied van water en dat schept verplichtingen maar ook
verwachtingen.
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ATB NEDERLAND
DUURZAAMSTE DRENTSE
BEDRIJF
ATB nederland is uitverkoren als ‘Duurzaamste Drentse Bedrijf
2014’ tijdens de ‘Duurzame Dates Drenthe’. Tijdens dit jaarlijks
terugkerende netwerkevenement, dat georganiseerd werd door

IVN Drenthe en de provincie Drenthe, presenteerden Drentse
initiatiefnemers hun duurzame idee en kregen ze adviezen van
experts om deze ideeën verder te verwezenlijken. ATB nederland
won de prijs met ionisatie van water en lucht.
www.atbnederland.nl

Directeur Gentia Lokkers van ATB nederland
neemt de prijs in ontvangst

